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Kapitel 1 Inledning

Detta är en avhandling om 11–12åringars identitetsarbete i en förort med
segregerade skolor och stadsdelar. Barn tillbringar stor del av sin vardag i
skolan och i stadsdelen. Här samspelar de med andra – både barn och vuxna
– på lektioner och raster, på väg till och från skolan, i parker och köpcenter.
Både skolan och stadsdelen är sammanhang som på många sätt är väsentliga
i barnens liv, som har många beröringspunkter och som påverkar varandra.
Vill man försöka förstå livet i skolan måste man även ta med det omgivande
samhället. På samma sätt som det för förståelsen av en förort är viktigt att
även studera dess olika skolor och stadsdelar.
Avhandlingens fokus är barns sociala identiteter. Genom att använda begreppet identitetsarbete vill jag understryka att jag ser identitet som en process som skapas i socialt samspel. Avhandlingen börjar i platserna där detta
sker. Var är barnen, vilka är de tillsammans med och vad gör de där? Hur
agerar barnen i och berättar om olika platser i sin vardag. För att studera
detta har jag följt ett femtiotal barn i deras skolor och stadsdelar. Jag har
gjort deltagande observationer, intervjuer, låtit barnen själva fotografera
viktiga platser och aktiviteter samt arbeta med kartor på olika vis. Barnens
agerande och egna berättelser analyseras i avhandlingen som identitetsframföranden, där barnen förutom att de talar om var de brukar vara även visar
upp vilka de är.
Ambitionen med avhandlingen är att bidra till ökad kunskap om barns
uppväxtvillkor och vardag utifrån barnen som aktörer. Utgångspunkten att se
barn som sociala aktörer innebär också att se dem som delaktiga i att skapa
sina sociala geografier och dess förutsättningar. Det kan handla om två kompisar som gör om en bakdörr till en egen plats, ett ”snackställe” med utrymme bara för de två. Det kan likväl handla om att på det rutnät mitt ute på en
asfalterad skolgård som utgör en så kallad kingplan visa upp sig som vi-iklassen. Det kan även handla om att visa upp sig som svenska medelklasspojkar från egnahemstadsdelen som inte vill gå i en skola med störiga invandrare i en multikulturell stadsdels köpcentrum. I sitt identitetsarbete blir
barnen delaktiga i att skapa såväl gemensamma som segregerade platser,
både i skolan och i stadsdelarna.
När avhandlingens fältarbete genomfördes i slutet av 90-talet hade segregationen i förorterna ökat dramatiskt samtidigt som det skedde stora förändringar i det svenska välfärdssamhället, t.ex. i form av privatisering av offentlig verksamhet och marknadsorientering. Att välja skola blev en påtaglig
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verklighet för många föräldrar, i många skolklasser och för många barn. I
den förort jag studerade visade det sig vara en högaktuell fråga för många
familjer och även en väsentlig del i barnens identitetsarbete. Skolvalet visade
sig vara en viktig aspekt både av hur barn och föräldrar i de studerade skolorna och stadsdelarna konstruerade sina social-geografiska förståelser av
skolor och stadsdelar, samt av det lokala, situerade görandet av segregation.

Segregation i stadsdel och i skola
Avhandlingen handlar om barns identitetsarbete och sociala geografier och
här är segregation i vid bemärkelse en viktig aspekt. Med segregation avses
en rumslig åtskillnad mellan olika grupper. Begreppet segregation har även
alltmer kommit att inrymma de processer och den dynamik som upprätthåller åtskillnaden (se t.ex. Andersson, 2001). Jag förstår segregation som en
process där olika aktörer, inklusive barnen, deltar i att (re-)konstruera spatial
åtskillnad mellan grupper av olika slag. Det kan handla såväl om uppdelning
i form av t.ex. kön eller ålder som uppdelning utifrån olika etnisk, social
eller kulturell bakgrund. Segregation sker i olika kontexter i barns vardag,
både i skola och i stadsdel. Skolan är inte en isolerad ö utan i allra högsta
grad en del i ett större socialt och geografiskt sammanhang. För unga människor hör livet i och utanför skolan ofta intimt samman. Elisabet Öhrn (2005)
betonar vikten av att studera skolan i sitt sammanhang, ”det omgivande samhället är väsentligt för hur relationer och processer utformas inom skolan”
(a.a. s.3). Hon lyfter fram att kamratrelationer som utvecklas och skapas i
skolan ofta har sin förankring i de arenor där barn och ungdomar möts på
fritiden, hemma i stadsdelen där man bor. Även andra t.ex. Annette
Göthlund (1997) poängterar att skola och fritid är två sfärer som ofta går in i
varandra i unga människors liv. Därför är livet utanför skolan viktigt även
för det som sker i skolvardagen.
I Sverige har skol- och boendesegregation tidigare framförallt studerats
utifrån ett klassperspektiv (se t.ex. Arnman & Jönsson, 1983). Medan senare
studier (Andersson, 2001; Bunar, 2001; J-E Gustafsson, 2006; Pérez Prieto
et al., 2003) i likhet med internationella studier (t.ex. Gramberg, 1998;
Karsten, 1998) påvisar betydelsen av att även ta in andra aspekter, framförallt etnicitet. När det gäller skolsegregering talar man förutom socioekonomiska och etniska aspekter även om prestationsmässig segregering, där
vissa skolor drar till sig elever med hög ambition medan elever med lägre
ambitioner stannar kvar i andra skolor (Skolverket, 2003). Segregationsdebatten i Sverige har sedan 1990-talet kommit att handla mycket om etnisk
boendesegregering. Här har kulturgeografen och segregationsforskaren Roger Andersson (2001) betonat vikten av att ha ett helhetsperspektiv på segregering och ta hänsyn till olika faktorer som demografi, etnicitet och socioekonomiska aspekter. Exempelvis visar han att segregation förvisso är en
klassfråga men också att invandrade personer ofta i större utsträckning än
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infödda svenskar är fattiga. Utifrån ett helhetsperspektiv argumenterar Andersson för att studera segregation som en dynamisk process med olika aktörer. En process där segregation upprätthålls och i viss mån även förstärks
genom att städernas ekonomiska och etniska boendesegregation påverkar
människors flyttningsbeslut (se även Bråmå, 2006). Andersson betonar också vikten av att se hur majoritetsbefolkningen handlar likväl som hur olika
minoritetsgrupper agerar och hur såväl svensktäta egnahemsområden som
invandrartäta hyresområden skapas (Andersson, 2001). Segregation i form
av klass och etnicitet är förvisso inte några nya fenomen i svenska städer, det
nya är snarare omfattningen.
”Vad som är nya företeelser är den etniska boendesegregationen och segregationens geografiska omfattning. Den boendesegregation som tidigare fanns
i enstaka kvarter omfattar nu hela stadsdelar, där skiljelinjen ofta går efter
upplåtelseform.”(Magnusson, 2001, s.14).

Beskrivningarna av det som kallas segregerade förorter har ofta en tendens
att fokusera på problematiska frågor, som nedslitna hus och sociala problem.
“However, in a global perspective Swedish cities are less sharply divided
along the socio-economic dimensions than cities in most other countries. But
when it comes to ethnic divisions the situation is far from acceptable, and
certainly not when contrasted with the high ambitions of the welfare state
and existing housing and ethnic integration objectives. … [P]oliticians and
social scientists in Sweden agree that spatial segregation along socioeconomic and ethnic lines is manifested now and that it is one of the most
important and political problems.” (Andersson, 1999, s. 622).

Irene Molina (1997) talar om stadens rasifiering i en studie av en svensk förort, där hon beskriver hur stigmatisering och diskriminering som grundar sig
på föreställningar om rasskillnader drabbar både människor och bostadsområden. Ökningen av boendesegregation samt hur det påverkar människors levnadsvillkor och livsmönster är frågor som ofta diskuteras, både i politiska och
vetenskapliga sammanhang. Den stadsdel där man bor har stor betydelse för
människors delaktighet i samhället och är på många vis utgångspunkten för
det dagliga livet. Lia Karsten (1998) som studerat barns användande av offentliga miljöer i Amsterdam har dessutom visat att barn ofta lever mer segregerat
än de vuxna. Barn möter mer segregerade miljöer i sin vardag, t.ex. på lekplatser och i skolan1. Hur detta ser ut i Sverige visar Danielle van der Burgt (2006)
i en avhandling om barns geografier i en segregerad vardagsmiljö. Hon fokuserar på bland annat på var barnens kamrater bor samt hur barn ser på sitt eget
bostadsområde och andra platser i staden (a.a.). Skolsegregation är ofta en
konsekvens av boendesegregationen eftersom barnen i de lägre skolklasserna
1

Se även Peter Gramberg (1998) som visat att segregationen i Amsterdams skolor är större än
segregationen i barnens bostadsområden.
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ofta går i skola nära hemmet. Segregationen i skolan är emellertid inte enbart
en konsekvens av boendesegregationen utan det finns även en dynamisk relation häremellan. En viktig aspekt när familjer överväger var de ska bo handlar
nämligen också om skolorna i området (Andersson, 2001).
I en övergripande studie, initierad av Rädda Barnen för att undersöka
barns utbildningssituation i Sverige, har Jan-Erik Gustafsson (2006) visat att
segregationen i skolan ökar under 1990-talet och i början på 2000-talet. Här
handlar det om segregation utifrån tre olika aspekter; utländsk bakgrund,
utbildningsbakgrund samt betyg och det är framförallt segregation utifrån
utländsk bakgrund som ökat. Segregationen är störst i storstäder och förortsområden, vilket förklaras med den ökade boendesegregationen samt ökade
möjligheter att välja skola. I Rädda Barnens undersökning poängterar man
att segregationen motverkar både Barnkonventionens och Skollagens mål
om alla barns samma rätt till utbildning. Vilka konsekvenser den ökade segregationen i skolan har för barn i allmänhet menar de är svårt att se men
betonar att målet att ge en likvärdig utbildning för alla barn, oavsett var de
bor, inte efterlevs idag. De konstaterar också att villkoren för resurssvaga
barn har försämrats (J-E Gustafsson, 2006).
Mitt avhandlingsarbete började i ett forskningsprojekt ”Från barn till
ungdom i ett senmodernt samhälle: aktörsperspektiv på barn, uppväxtvillkor
och samhällets tjänster” (BUSS-projektet)2. Projektet utformades mot bakgrund av de senaste decenniernas omfattande utbildningspolitiska förändringar och framförallt vad dessa kan innebära för barnen3. Förändringar som
handlat om nya former av styrning och kontroll av skolans verksamhet, kraftiga besparingar, krav på föräldra- och elevinflytande, ökad konkurrens mellan skolor och större möjligheter att välja skola har lett till att det svenska
skolsystemets tradition med målsättning att ge alla lika möjligheter till utbildning utmanas och motverkas (se t.ex. Lindblad & Popkewitz, 1999;
Lindblad et al., 2002). Att skolsegregationen har ökat sedan möjligheten att
fritt välja skola infördes i början av 1990-talet visar flera studier (J-E Gustafsson, 2006; Skolverket, 2003). Skolverket skriver i en rapport om valfrihet
och dess effekter;
”Valfriheten är ett samhälleligt projekt för i första hand de välutbildade som
bor i storstäder, förortskommuner och stora städer. Där finns valmöjligheterna som i högre grad utnyttjas av välutbildade. Många föräldrar uppger
dock att valfriheten leder till icke önskade effekter, t.ex. kvalitetsskillnader
mellan skolor, uppkomsten av elitskolor och olika typer av segregation.”
(Skolverket, 2003, s.12).
2

BUSS-projektet leddes av professor Sverker Lindblad och professor Héctor Pérez Prieto på
Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet och finansierades av Socialvetenskapliga
forskningsrådet, SFR (se Lindblad et al, 1996).
3
I projektet ingick även studier av olika vuxna i barnens skolvardag som föräldrar, lärare och
övrig skolpersonal som fritidspedagoger, skolmåltidspersonal, skolsköterskor och vaktmästare
(Anderson, Gustafson, Lindblad & Pérez Prieto, 1998; Gustafson & Pérez Prieto, 1999).
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Skolverksrapporten bygger på enkäter och intervjuer med föräldrar och förvaltningschefer. I en tidigare utvärdering om information om valfrihetsreformen framkom att elever var den grupp som var sämst informerade i relation till föräldrar, kommunpolitiker och tjänstemän (Skolverket, 1993). Vilket kanske är rimligt då det är föräldrars ansvar att fatta sådana beslut. Samtidigt är det intressant att fundera över barnens roll i det hela, barnen som i
praktiken är de som ska gå i den skola som väljs. Hittills har emellertid barnen mer fungerat som en bakgrund i forskning om hur föräldrar väljer skola
för sina barn (se t.ex. Ball et al., 1996; Peréz Prieto, 1999; Peréz Prieto et al.,
2003; Skawonius, 2005) medan Diane Reay & Helen Lucey (2000b; Lucey
& Reay, 2002) har fokuserat på barnens delaktighet och erfarenheter av val
av skola. Deras studie, som handlar om val till secondary school i Storbritannien då barnen är 10–11årsåldern, visar att barnen är involverade i valprocessen på flera sätt. De är delaktiga både som familjemedlemmar med
tillgång till de vuxnas diskussioner på hemmaplan men även som deltagare i
inflytelserika kamratgrupper med sina diskussioner om skolval. Med få undantag visar Reay & Lucey (2000b) att valprocessen följer traditionella
mönster avseende, klass, kön och etnicitet där framförallt medelklassbarnens
utbildningsmässiga fördelar förstärks. Reay & Lucey lyfter fram hur traumatiserande och demoraliserande valprocessen är för de barn som nekas tillträde till sitt förstahandsval och som får gå i det som de kallar demoniserade
skolor (Reay & Lucey, 2000b; Lucey & Reay, 2002). Det engelska skolväsendet har en annan tradition än det svenska och det engelska samhället har
varit mer uttalat segregerat men det finns numer även likheter t.ex. med möjlighet att välja skola och konsekvenserna av detta som rankinglistor etc. Det
finns även väsentliga skillnader och som Skolverket (2003) lyfter fram implicerar den svenska idén om ”en skola för alla” en form av lösning på segregationens problem. Ambitionen med ”en skola för alla” är att barn från
olika sociala och etniska bakgrunder ska mötas och att man därigenom skapar förståelse och respekt för olika erfarenheter och värderingar. Här framträder alltså skolans roll som socialiseringsinstitution mycket tydligt (se även
J-E Gustafsson, 2006).
I en studie av föräldrars val av förskola visar även Héctor Pérez Prieto (et
al., 2003) att föräldrarnas val hör samman med ekonomisk, social och kulturell bakgrund. Föräldrar med hög utbildningsnivå, födda i Sverige, och yrken
som kräver höga kvalifikationer väljer privata förskolor i högre grad än föräldrar med lägre utbildning, födda utom Europa, och med yrken som har
lägre kvalifikationskrav. De privata förskolorna blir därav påtagligt socialt
och kulturellt homogena och har svårt att leva upp till det uttalade politiska
målet om att vara en mötesplats för barn från olika bakgrunder. Resultaten
från studien pekar också på att mönstren för hur man väljer är konstruerade i
relation till bostadsområde och inte bara en effekt av boendesegregation.
Föräldrar tenderar att göra liknande val som majoriteten av föräldrarna som
bor i bostadsområdet. Det innebär t.ex. att medelklassföräldrar som bor i
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arbetarklassområden väljer mindre ofta privata förskolor än medelklassföräldrar i allmänhet, medan arbetarklassföräldrar i medelklassområden oftare
än andra arbetarklassföräldrar väljer privat förskola. Detta fenomen kallar
Andersson (2001, s.139) för ”grannskapseffekt”, dvs. att människor påverkas av det område där man bor. När det gäller val av grundskola står valet
oftare mellan olika kommunala skolor än mellan kommunal och fristående
skola. Det är dubbelt så vanligt att man väljer en annan kommunal skola än
den mest närbelägna, som att man väljer en fristående skola (Skolverket,
2003).

Syfte
Avhandlingens syfte är att studera barns identitetsarbete och social geografier och de utryck detta tar sig i relation till hur barn agerar i och berättar om
olika platser, både i skola och i stadsdel. Med detta syfte ställer jag följande
frågor:
x Vilka platser använder sig barnen av?
x Hur visar barnen upp sig och vilka identitetsanspråk gör de? Vilka
relaterar de till?
x Hur bidrar barnens agerande till att skapa och återskapa sociala
geografier på olika nivåer?
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Kapitel 2 Den Hemliga klubben och
avhandlingens utgångspunkter

Beskrivningen av avhandlingens teoretiska utgångspunkter som följer här tar
avstamp i en berättelse om en hemlig plats – Hemlig klubben – som fyra 11–
åriga pojkar har i skolan. Därefter tar jag upp avhandlingens teoretiska utgångspunkter om barndom som social konstruktion, identitetsarbete samt
platsers betydelse för barns identitetsarbete och knyter dem till berättelsen
om den Hemliga klubben.

Hemliga klubben
”Vi har som en hemlig klubb där…” berättar 11–årige Klas4 om toaletterna5 i
det gamla husets källare när han och hans kamrater beskriver hur de använder olika platser i sin skola, Tallskolan. Tallskolan består av en gammal trevånings folkskolebyggnad i sten och flera enplans tegelbyggnader från sjuttiotalet. Skolan ligger mitt i villaområdet Tallvik. Klas och hans kamrater
bor, liksom de flesta barnen i Tallskolan, i villor runt om i Tallvik.
Klas, Olle, Oskar och Patrik har ett hemligt gömställe på pojktoaletterna
nere i källaren. I en gruppintervju (980403) om var de brukar vara på skolgården marker de olika platser med färgade klistermärken på en karta och
berättar för mig om toaletten och Hemliga klubben. Här presenteras deras
kartor sammanlagda i en bild6.

4

Av anonymitetsskäl är namn och vissa detaljer på såväl platser som barn ändrade i avhandlingen.
5
Att barn i skolan använder toaletterna som ett eget utrymme är inte helt ovanligt, se t.ex.
Hägglund (2001a) som beskriver hur toaletten används för att vila från lektionen.
6
Genom att använda ett digitaliserat kartprogram, Mapinfo, har jag kunnat studera enskilda
kartor, kombinationer av kartor eller alla kartor samtidigt. Eftersom kartorna i Mapinfo ligger
i olika skikt syns det inte så tydligt i figur 2 att det är flera markeringar från pojkarnas individuella kartor som ligger på samma ställen. I kapitel 3 beskrivs ingående arbetat med kartorna.
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Figur 1. Rött symboliserar platser där barnen brukar vara, guldstjärnor för favoritplatser och svart för platser de undviker.

Klas, Olle, Oskar och Patrik berättade alltså med hjälp av kartorna och samtalen runt dessa hur de skapat sig ett eget utrymme, en frizon. De hade alla
fyra markerat på sina kartor att de brukade vara inne på ”gamla killtoan”,
som var av den gamla sortens skoltoalett med små bås nere i källaren. Där
hade pojkarna skapat sig ett gömställe i ett gammalt duschutrymme "som en
liten klubb". Av en gammal dörr hade de gjort ett bord och de hade ordnat så
att de kunde låsa om sig. Det var en viktig plats för dem och de hade alla
även markerat denna plats som sin favoritplats. I deras berättelser var det
viktigt att det var hemligt det som skedde nere på killtoan och något som de
hade för sig själva. Detta förstärktes av att det väckte nyfikenhet hos andra
och Patrik berättade att ”det är en massa småbarn från grannklassen som
smyger på oss …”. Han lät lite nöjd på rösten när han berättade om det och
att andra spionerade på dem verkade göra det hela mer spännande. Det var
några få utvalda som fick vara med där, vem som helst blev inte insläppt. De
beskrev hur de skapat en liten men exklusiv klubb utan insyn från vuxenvärlden.
När jag vid en annan intervju ett år senare7 bad jag några av pojkarna att
återigen berätta om killtoan visade det sig att deras hemliga plats så småningom blivit upptäckt och att utrymmet låstes. De hittade först ett annat sätt
att ta sig in men det blev helt stopp för klubben i samband med att de började
möblera med gamla containerfynd ”vaktmästaren gjorde razzia och vi fick
flytta”. Pojkarna blev inkallade till rektorn men beskriver också hur de själva
gick dit för att hävda sin rätt och att protestera över att det inte fanns någon
7

Gruppintervju 990329 med Olle och Patrik.

20

fritidsgård på skolan. Pojkarna slutade då att använda platsen men förklarade
det med att Hemliga klubben inte längre var en hemlig klubb. De säger också att från början var det bara de fyra som var där men sedan blev det allt fler
”… på slutet var nästan alla killarna i klassen med”. Exklusiviteten avtog
efter hand och när klubben var allmänt känd, även bland de vuxna, blev det
en orsak till att inte längre gå dit. Nu var de uttryckligen förbjudna att vara
där och att fortsätta med hemliga klubben på toan skulle innebära ett tydligt
trots. Men det skäl som de angav för mig var att ”vi kunde fortfarande gå in
där men vi gjorde inte det. Vad ska vi göra där om alla vet att vi är där.”
Den hemliga klubben är en berättelse som jag kommer att återkomma till
i behandlingen av avhandlingens konstruktionistiska utgångspunkter och
dess fyra huvudteman, nämligen synen på barndom som en social konstruktion, identitetsarbete som något barnen gör, platsers betydelse för barnens
identitetsarbete samt den etnografiska ansatsen.

Barndom som social konstruktion
Det här avsnittet behandlar avhandlingens övergripande socialkonstruktionistiska utgångspunkt, att se barndom som en social konstruktion. Utifrån
detta perspektiv kommer jag att ta upp några teman med särskild relevans för
denna studie. Dessa teman handlar om barns sociala liv, t.ex. att se barndom
som socialt situerad, barn som sociala aktörer, socialisation som en process,
kamratgruppens betydelse och att barndom är något som är intressant i sig –
inte bara i relation till ett senare vuxenliv.

Barndom som socialt situerad.
En övergripande utgångspunkt för avhandlingen är en socialkonstruktionistisk ansats (Berger & Luckman, 1966; Burr, 1995; Gergen, 1985; James &
Prout, 1990; James et al., 1998; Lindblad & Sahlström 2001) vilket innebär
att även barndom ses som en social konstruktion, en konstruktion som är
beroende av den kultur och kontext som barnen befinner sig i. Detta synsätt
fick stor genomslagskraft i början av 1990-talet, med Allison James och
Alan Prouts bok Constructing and Reconstructing Childhood… (1990), och
kom att kallas den nya barndomssociologin eller den nya barndomsforskningen. Ett välbekant citat från denna moderna klassiker är ”The immaturity
of children is a biological fact of life but the ways in which this immaturity is
understood and made meaningful is a fact of culture” (James & Prout, 1990
s.7). Citatet innebär att det inte finns en universell barndom utan flera olika
barndomar. I de följande avsnitten kommer jag att lyfta fram några aspekter
av barndomsforskningen som är betydelsefulla för detta arbete.
Barn är något man är i specifika sociala sammanhang, vilket även kan uttryckas som att också barndom är socialt situerad, dvs. människors handlan21

de måste förstås utifrån de sammanhang där de sker (se t.ex. Lave & Chaiklin, 1993). Härmed måste man försöka förstå de situationer där barn befinner
sig och det blir väsentligt att betona att barn ingår i och tar del av det sociala
livet. Det har inte alltid varit ett självklart synsätt och mot den bakgrunden
har barndomsforskningen lyft fram att barns vardagsliv är intressanta att
studera för sin egen skull, oavsett vuxnas intressen och perspektiv. För studier av barn i skolan har det inneburit, att förutom det tidigare intresset av
skolliv i relation till ett senare inträde i vuxenlivet, har det även tillkommit
forskning som är intresserad av barns skolliv i sig. Under det senaste decenniet har det producerats en hel del studier av barns vardagstillvaro i skolan
(t.ex. Bliding, 2004; Corsaro, 1997; Evaldsson, 2005; Gordon et al., 2000;
Strandell, 1994; Thorne, 1993). Det har dessutom kommit flera studier som
fokuserar barns vardagsliv utifrån deras geografier (t.ex. Aitkens, 2001;
Christensen & O’Brien, 2003; Heurlin-Norinder, 2005; Holloway & Valentine, 2000; Karsten, 1998; Matthews & Limb, 1999; Rasmusson, 1998). I
Hemliga klubben kan man säga att jag börjar med barnens geografier, dvs.
var barnen befinner sig och försöker att förstå deras vardagliga identitetsarbete i – och utanför – skolan med denna utgångspunkt.

Barn som sociala aktörer
Ett huvudtema utifrån ovanstående är, inom barndomsforskning i allmänhet
såväl som i denna avhandling, att se barn som sociala aktörer. Pia Christensen & Alan Prout (2002) menar att man huvudsakligen kan se fyra perspektiv på barn och barndom i studier av barn; barn som objekt, barn som subjekt, barn som sociala aktörer samt barn som deltagare och medforskare.
Dessa olika perspektiv existerar parallellt och ibland sammanblandade. Att
fokusera barn som sociala aktörer innebär ett synsätt där barn är sociala och
vill vara med och göra saker tillsammans med andra. Socialt deltagande och
delaktighet är själva hjärtat i barns kamratkulturer, betonar William Corsaro
(2003) som under många år studerat barn i förskola och skola. Men även i en
vidare mening är barn sociala aktörer som är med och konstruerar sin tillvaro
och förutsättningarna för den, i relation till sin omgivning. Barn har egna
erfarenheter och uppfattningar. Barn påverkas i sin vardag av sina olika sociala sammanhang men de är också med och påverkar dessa. Detta, menar
jag, kan uttryckas som att se barn som sociala aktörer vilka är delaktiga i att
konstruera sin sociala geografi och dess förutsättningar (Holloway & Valentine, 2000; Pérez Prieto, 2000).
Barn är i det här perspektivet inte enbart passiva mottagare för vuxnas påverkan och socialisation, utan de är också själva sociala och aktiva. Ett sådant aktörsperspektiv ger möjlighet att, till skillnad från att kanske se Hemliga klubben som exempel på skolans disciplinproblem eller barnen som
offer för vuxenvärldens socialisation, studera hur barnen själva agerar i och
berättar om olika platser i skolan. Klas, Olle, Oskar och Patriks sociala sam22

spel och delaktighet är mycket väsentligt för dem och de använder Hemliga
klubben i sitt gemensamma identitetsarbete för att skapa ett ”vi”. Jag ser
tydligt hur de är aktörer även på andra vis, som när de omvandlar den gamla
toaletten nere i källaren till sin klubblokal. Här gör de om en plats, från det
som den ursprungligen var avsedd att användas, till att passa deras egna intressen. Ett annat exempel är när pojkarna går till rektorn och hävdar sin rätt.
De beskriver hur de gör om den tillrättavisning de får av rektorn för sitt regelbrott till att bli en förhandling. De för fram sina protester över att det saknas en fritidsgård på skolan, vilket de anser behövs. I förhandlingen tar de
inte bara emot tillsägelsen utan för även fram sina egna önskemål. Pojkarna
är på detta vis aktörer som både agerar i den sociala geografi de lever i och
försöker förändra dess förutsättningar.
Att föra fram barn som sociala aktörer innebär dock inte att göra dem ansvariga för de kontexter och sociala strukturer där de ingår, vilket det kan
finnas en risk för om man alltför ensidigt betonar barns kompetens. Att tillskriva barn kompetens och förmåga skulle även kunna fungera som en ursäkt, t.ex. för nedskärningar inom skolan eller reklam som riktar sig till barn.
Nej, barn har många gånger begränsade möjligheter, både avseende sina
fysiska och psykiska resurser och utifrån sina sociala resurser, och ofta har
barn ytterst lite makt. Däremot innebär att betona barn som aktörer, att se hur
även barn ingår i och på olika sätt hanterar strukturer. Strukturer som skapas
och återskapas när människor, även barn, lever i och förhåller sig till sina
olika sociala och materiella omständigheter i ett givet samhälle (se t.ex. Pérez Prieto, 2000). Det är emellertid inte så att alla barn i Tallvik och Tallskolan agerar på samma sätt eller ens ingår i samma kontexter. Det sociala livet
är betydligt mer nyanserat och komplicerat än så och därför är det viktigt att
ingående studera barns olika agerande och erfarenheter av sin vardag (se
t.ex. Melander et al., 2004).
Pojkarna i Hemliga klubben är måna om att berätta för mig att de inte accepterar skolans gränser utan att de även agerar utanför dessa. De överskrider regler och skapar sig ett eget utrymme. Det handlar t.ex. om att de går
utanför skolgården på rasten fast man inte får, om att de inte alltid gör som
fröken säger utan istället argumenterar för andra sätt att sköta skolarbetet.
Det handlar också om att i Hemliga klubben vara på en plats där man inte får
vara. De gör motstånd mot gällande regler men det är inte ett motstånd som
för dem ut ur skolans värld, som t.ex. Paul Willis (1977) engelska arbetarpojkar vilka orienterade sig mot de normer som fanns i den traditionella arbetarkultur de var en del av. Pojkarna i Hemliga klubben är svenska medelklasspojkar från Tallvik som snarare gör ett slags motstånd inom systemet
och visar upp en kompetens i att manövrera inom detta och att finna egna
strategier (se t.ex. Aggleton & Whitty, 1985).
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Barndom betydelsefull i sig
Andra viktiga teman inom barndomsforskningen är synen på socialisation
som en ständigt pågående process och inte något som enbart sker under
barnåren likväl som barndom inte bara är en träningsperiod inför det ”fullkomliga vuxenlivet”. Barndom ses istället som något som också har betydelse i sig. Därför är det viktigt att studera barn där de befinner sig här och nu,
samt att försöka förstå vad som är väsentligt för dem. Detta behöver inte
ställas i relation till senare faser i livet utan är något som också har ett värde
i sig (James & Prout, 1990). Här är det tydligt att ”det nya paradigmet” vuxit
fram i kontrast till tidigare dominerande perspektiv, framförallt utvecklingspsykologiska. James & Prout kritiserar utvecklingspsykologin för att framförallt se barns utveckling i relation till det färdiga vuxenlivet och att barnet i
singularis har kunnat representera alla barn. Inom barndomsforskning handlar det inte om det psykologiska ”barnet” utan fokus ligger istället på barns
sociala liv och vardag.
I synen på socialisation som process så poängterar t.ex. Evaldsson (et al.,
2001) att socialisation är en process där barn både ger och tar snarare än en
mer eller mindre ensidig påverkansprocess från vuxna till barn. Kamratgruppen har också en viktig roll som socialisationsagent och interaktionen mellan
barn uppmärksammas alltmer inom forskning och man har gjort ingående
studier av barn–barn interaktion (se t.ex. Corsaro, 2003; Evaldsson, 2004;
Goodwin, 1990; Heikkilä 2006, Ivarsson, 2003, Sparrman, 2002; Rindstedt,
2001). Corsaro ser kamratkulturer som offentliga, kollektiva och performativa – i kontrast till den traditionella utvecklingspsykologiska forskningen –
och definierar barns kamratkulturer8 som ”a stable set of activities or routines, artifacts, values, and concerns that kids produce and share in interaction with each other.” (2003, s.37). Barn vill vara delaktiga i och tillhöra en
grupp och lär sig delvis andra saker av jämnåriga än av vuxna. Hemliga
klubben är exempel på när barn skapar en gemensam plats och gemensamma
aktiviteter och gör det som Pia-Maria Ivarsson (2003, s.16) kallar ”gemenskapsarbete”.

Generationsaspekt
Frågan om generationsbegreppet har blivit viktig bland många av dagens
barndomsforskare, nämligen att barn delar många erfarenheter i sin vardag
utifrån att de har en liknande underordnad position i förhållande till vuxna.
Hugh Matthews (2003) som studerar ungdomars användande av offentliga
miljöer menar t.ex. att det förvisso finns ett behov att man lyfter fram en
mångfald av olika barndomar, särskilt i ljuset av den förenklade bilden av
det universella barnet, men att det också medför vissa risker. En sådan risk är
8

Corsaro (2003) använder den engelska termen peer för grupper av barn som på en vardagsbasis tillbringar tid tillsammans.
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att den gemensamma generationsbaserade exkludering som unga människor
möter och deras erfarenheter av detta förminskas. Utifrån detta, menar Matthews, finns det utrymme för en mängd olika aktiviteter men det är också en
plats där kulturella värderingar som formar just detta ”att växa upp” är djupt
förankrade (a.a.). Gunilla Halldén (2003a) betonar att generationsbegreppet
framförallt understryker att barn är ett relationellt begrepp och därmed också
minskar den tydliga kopplingen mellan barn och biologisk utveckling. Samtidigt lyfter hon fram att det också finns en risk med att i för hög grad betona
barns aktivitet och att tillskriva dem en entydig kompetens som inte tar hänsyn till de begränsningar som kan finnas i barnets kropp (a.a.). Förvisso är
även generationsbegreppet omdiskuterat och t.ex. Faith Tucker (2003) som
studerat tonårsflickor på den engelska landsbygden menar att det finns risker
med hur begreppet använts under de senaste åren. Det som från ett vuxenperspektiv kan ses som likheter mellan barn kan i deras egna perspektiv
istället vara mer fyllt av olikheter och skillnader. Tucker menar att generationsaspekten kan leda till att skillnader mellan barn och vuxna blir alltför
dominanta med risk för att man därmed förbiser olikheter mellan olika barn,
avseende t.ex. status och dominans. Även Christensen & Prout (2002) betonar vikten av att ta hänsyn just till att barns erfarenheter kan vara mycket
skiftande utifrån faktorer som t.ex. kön, etnicitet, handikapp samt sociala och
ekonomiska förhållanden. Min intention är att se såväl vad som kan vara
gemensamma erfarenheter av att vara barn som vad som kan vara olikheter.

Barnperspektiv
I det här sammanhanget blir också frågan om barnperspektiv väsentlig. Det
är ett mångtydigt begrepp som ges både en ideologisk och retorisk innebörd,
t.ex. i FN:s barnkonvention, och ett vetenskapligt metodologiskt begrepp.
Frågan om barnperspektiv och barns perspektiv kan diskuteras ur olika
aspekter och är ett ämne som fått stor uppmärksamhet, även inom pedagogiken, på senare år. Inom forskningsgruppen Studier i vardagsliv: interaktion
och erfarenhet i pedagogiska sammanhang på Pedagogiska institutionen, vid
Uppsala universitet9 har man under flera år kombinerat ett socialkonstruktionistiskt tänkande med en ambition att se olika aktörers agerande och erfarenheter i relation till de mer övergripande förhållanden i vilka olika pedagogiska verksamheter äger rum (Karlsson et al., 2006; Lindblad & Pérez Prieto,
1997; Melander, Peréz Prieto & Sahlström, 2004). Héctor Pérez Prieto
(1998) skiljer mellan ett skolperspektiv på eleverna och ett elevperspektiv på
skolan. I det senare försöker forskaren, enligt Pérez Prieto se skolan med
elevernas ögon. Den bild som forskaren därigenom får tillgång till kan då
användas som utgångspunkt för analys och förståelse av elevernas handlande.
9

Forskningsgruppen hette tidigare Utbildning–kultur–interaktion–karriär (UTKIK).
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I en etnografisk studie av barns gemenskap i förskolan har Pia-Maria
Ivarsson (2003) haft för avsikt att komma barnens upplevelser och erfarenheter på spåren. Även hon problematiserar frågan om barnperspektiv (med
hjälp av Birgitta Qvarsells (1996) barnsyner) som kan sägas ha en trefaldig
innebörd: att man har en syn på barn, perspektiv på barn eller ser med barns
ögon. Det senare är ofta det som är eftersträvansvärt i etnografiska studier
men är också svårt att leva upp till, om det ens är möjligt. Ivarsson uttrycker
det som att hon har varit ”på spaning efter ett barnperspektiv” och därigenom fått se och ta del av annat än vad som annars skulle varit möjligt. Qvarsell (2003) lyfter t.ex. fram att barn ofta är de mest fotograferade men minst
hörda. Utifrån detta för hon ett resonemang om att vi ofta fokuserat på barn
och satt dem i centrum för uppmärksamhet men inte så gärna låtit dem bli
perspektivtagare. Halldén (2003a) diskuterar distinktionen mellan ”barnperspektiv” och ”barns perspektiv”. Skrivet som ett ord handlar det om ett perspektiv som avser att tillvarata barns villkor och verka för barns bästa. Medan skrivet som två ord avser det att anlägga ett perspektiv som är barnets
och i det behövs information från barnen själva.
Det är utifrån detta resonemang väsentligt att ge barns röster möjlighet att
komma fram vilket även James & Prout (1990) lyfter fram när de ger etnografin en självklar roll. Det har också på senare år blivit allt vanligare inom
barn- och ungdomsforskning att man använder metoder där barn på olika sätt
mer aktivt deltar i forskningsprocessen, t.ex. genom att på olika sätt låta
barnen berätta med kartor som jag visade i mitt inledande exempel om Hemliga klubben (se t.ex. Berglund, 2004; Christensen & O’Brien, 2003; Rasmusson, 1998; Heurlin-Norinder, 2005; van der Burgt, 2006) eller att låta
barn själva fotografera olika platser i sin vardagstillvaro (se t.ex. Hägglund,
2001a; Rasmusson, 1998; Rasmussen & Smidt, 2001; Tucker 2003). Detta
kan delvis förklaras med den tekniska utvecklingen och jämföras med en
ökad användning av video i studier av barns vardag, se t.ex. Heikkilä &
Sahlström (2003). Men ännu viktigare är förmodligen att man som forskare
med en syn på barn som sociala aktörer också vill förstärka barnens möjlighet att vara aktörer även i forskningsprocessen. Ett exempel är när Tucker
(2003) poängterar hur kameran kan ge mer makt och visar hur flickor med
kameran i handen går in på andra gruppers territorium – platser de annars
inte skulle uppsöka. Tucker använder uttrycket ”att titta upp från barnens
perspektiv” till skillnad från att titta ned från ett vuxenperspektiv och menar
att fotografierna kan bli en hjälp för forskaren att komma närmare barnens
perspektiv (a.a.).
Att säga att man har ett barnperspektiv, skrivet i ett ord, kan förstås som
att det är möjligt att helt inta någon annans (barn eller vuxens) perspektiv.
Därför väljer jag att, i linje med exempelvis Ivarsson (2003), formulera det
som jag försöker komma så nära barns perspektiv som möjligt. Att låta barnen på olika sätt beskriva platser och aktiviteter i sin vardag hör för mig
intimt samman med att se barnen som aktörer, vilkas perspektiv jag vill för26

söka komma så nära som möjligt. Jag utgår alltså som jag visat i Hemliga
klubben från barnens perspektiv genom deras kartor och berättelser om dessa. Det blir ett sätt bland andra att få veta så mycket som möjligt om det man
studerar. Här handlar det om att försöka förstå barnens vardagliga identitetsarbete genom i vilka platser de brukar vara, tillsammans med vem och vad
de gör.

Identitetsarbete
Avhandlingen handlar om att studera barns sociala identiteter och med begreppet identitetsarbete markerar jag att jag ser identitet som en process. En
process som är relationellt och performativt situerad. Här tar jag hjälp av
Elliot Mishlers (1999) syn på berättelser som identitetsframföranden och
som socialt situerade handlingar. Jag förstår pojkarnas berättelse om Hemliga klubben som en berättelse där jag studerar hur de visar upp sig, vilka de
relaterar till samt vilka identitetsanspråk de gör. Jag kommer t.ex. att beskriva hur pojkarna i Hemliga klubben gör kön och ålder.
Identitet är ett begrepp som diskuteras i många sammanhang och som ofta
tas för givet, underförstått att alla förstår och menar samma sak utan att vidare förklaringar behövs. Min tidigare beskrivna utgångspunkt att se barndom
som en social konstruktion och barn som sociala aktörer innebär också en
syn på identitet som en process som sker i samspel med andra, i sociala och
kulturella kontexter (som t.ex. Lindblad & Sahlström, 2001; Thorne, 1993;
Pérez Prieto, 2000; Valentine, 2003).

Kritik av en utvecklingspsykologisk dominans
Barndomsforskningen har vuxit fram som kritik mot en utvecklingspsykologisk dominans när det gäller syn på barn, vilket James & Prout (1990) särskilt lyfte fram när de introducerade sitt nya paradigm. Framförallt är det
psykoanalysen, med Freud och Erikson (1954) som främsta företrädare som
10
varit dominerande inom utvecklingspykologin . Tillsammans med Piaget
(1969) och hans stadiemodell om barns kognitiva utveckling har dessa haft
stor genomslagskraft i förståelsen av barn och barns utveckling. Detta gäller
såväl inom forskning som bland andra som vill försöka förstå barn; föräldrar,
lärare, socialarbetare, politiker etc. Enligt Ivarsson (2003) har utvecklings10
Medan Freud särskilt betonade de första levnadsårens betydelse för barnets inre identitetsutveckling såg hans efterföljare Erikson identitetsutveckling som pågående under hela livscykeln. Framförallt i adolescensen finns enligt Erikson en möjlighet att utveckla och omarbeta
sin identitet. I en genomgång av olika identitetsteorier menar Schwartz (2001) att även om
Erikson (mer än Freud) tar in det sociala samspelet i individens identitet så är det snarare hans
”ego-identitet” än ”social identitet” som varit i fokus hos senare ”Neo-Eriksianer” som t.ex.
Marcia.
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psykologin fungerat som en brobyggare mellan vetenskap och vardagsliv
och även haft något av ett monopol när det gäller hur vi ser på barn och därmed också identitetsutveckling. Utvecklingspsykologins dominans har alls
inte bara gällt yngre barn. Även inom t.ex. svensk ungdomskulturforskning
har man ofta kombinerat ett kulturteoretiskt perspektiv11 med ett psykoanalytiskt perspektiv (se t.ex. Sernhede, 1995; Ganetz, 1997).

Identitetsarbete som relationell process
I den här studien är det inte det psykologiska barnet som är i fokus utan
barns sociala identiteter, något som barn gör snarare än har (se även t.ex.
Berggren, 2001; Evaldsson, 2000; Lieberg, 2000; Sparrman, 2002; Thorne,
1993). I synen på identitet har jag framförallt inspirerats av Mishler (1999)
som i en genomgång av identitetsbegreppet menar att det under de senaste
decennierna har inträtt ett skifte i hur man kan förstå och använda identitet.
Det har förändrats från att tidigare främst ha varit ett inre individuellt fenomen (endimensionellt, med kontinuitet och koherent) till en mer relationell
process (mångdimensionell, med avbrott och motsägelser). Mishler har gjort
en studie av vuxna konsthantverkares berättelser om identitet där han fokuserar på samspelets betydelse och betonar att identitet liksom berättelser är
performativt och relationellt situerade (1999). Min utgångspunkt att utifrån
barnens sociala geografi studera barns identitetsarbete, betonar också det
kontextuella och att processen är situerad (se t.ex. Lave & Wenger, 1991).
De frågor Mishler ställer till sitt intervjumaterial om hur informanterna vill
visa upp sig, vilka de relaterar till samt vilka identitetsanspråk de gör anser
jag också vara relevanta för mig. Hur vill barnen i t.ex. Hemliga klubben
visa upp sig, vilka relaterar de till och vilka identitetsanspråk gör de? I mina
analyser kommer jag att använda dessa frågor om hur barnen berättar om
olika platser tillsammans med frågor som handlar om var de brukar vara,
tillsammans med vilka och vad de gör där.
Mishler använder begreppet ”identitetsformation” istället för identitetsutveckling för att inte sammankopplas med det dominerande utvecklingspsykologiska tänkandet12. Medan jag föredrar begreppet identitetsarbete för att
ytterligare betona att identiteter görs. Identitetsarbete är ett begrepp som
används på skilda sätt t.ex. av interaktionsforskare som Charles Antaki &
Sue Widdicombe (1998) och Ann-Carita Evaldsson (2001; 2005), vilka gör
mikroanalyser av inspelningar av vardagssituationer och studerar hur olika
identiteter där görs relevanta av deltagarna. Andra forskare som t.ex. Anna
Sparrman (2002) kombinerar mikrostudier med en media-etnografisk ansats
11

Som bl.a. inspirerats av studier från Birminghamskolan (Centre for Contemporary Cultural
Studies) som t.ex. Paul Willis (1977), Christine Griffin (1993).
12
Mishler refererar här till det inflytande som framförallt Erikson (1954) haft när det gäller
synen på identitet.
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i en studie av barns användande av visuell kultur. Bilder är en väsentlig del
även när Anette Göthlund (1997) studerar tonårsflickors identitetsarbete som
en estetisk praktik, med hjälp av deltagande observationer och intervjuer.
Peter Kelley (et al., 1999) i sin tur studerar barns identitetsarbete i diskursanalyser av barns samtal i fokusgrupper om sexualitet och TV. Tom Hall (et
al., 1999) använder deltagande observationer och intervjuer när de diskuterar
ungdomars identitetsarbete i relation till frågan om medborgarskap och vuxenblivande. Där lyfter de fram det spatialas betydelse, särskilt ungdomars
behov av egna platser utanför hemmet. Pérez Prieto (2000) använder livsberättelser för att studera f.d. elevers identitetsarbete i en tillbakablick på sin
skoltid. Där menar han att berättelserna i sig också är ett identitetsarbete
”dvs. handlingar med vilka man skapar egna bilder av sig själv” (a.a. s.84).
Den gemensamma nämnaren för ovanstående studier13 är att man genom
användande av begreppet identitetsarbete vill poängtera att identiteter görs i
relation till andra. Identitetsarbete sker i relation till andra och det är framförallt det processuella och oavslutade som lyfts fram. Det är här mitt intresse för identitetsarbete ligger, i görandet och inte i relation till något som blir
fixt och färdigt längre fram. Identitetsarbete-begreppet kan liknas vid hur
Ivarsson (2003) talar om gemenskapsarbete och beskriver att ”Gemenskap
existerar inte av sig själv utan blir till och upprätthålls i interaktion. Det kan
liknas vid ett ständigt pågående arbete, man får jobba på det hela så att
säga.” (a.a. s.16). Detta vill också jag betona genom att använda identitetsarbete, att det är en pågående process som barnen gör i relation till varandra,
ett arbete.
Att använda begreppet identitetsarbete menar jag alltså kontrasterar mot
en syn på identitet som något en individ har, oavsett var individen är eller
tillsammans med vem. Detta illustreras av Lars-Christer Hydén (2001) med
vad han kallar ”ensamhetens eller tvåsamhetens traditioner” i tänkandet
kring relationen människa och samhälle. Han menar att den ensamma individen framstått som den naturliga utgångspunkten för många samhällsvetare
och varit dominerande under lång tid. Men den ensamma individen i forskningen förutsätter en social dekontextualisering där forskaren bortser från en
rad olika vardagliga, sociala och kulturella omständigheter, särskilt närvaron
av andra människor. Ensamhetstraditionen tenderar att utrusta individen med
allt det som annars finns i samspelet med andra människor. Individen har
t.ex. en identitet och denna identitet förläggs dessutom inuti individen. Mot
ensamheten står tvåsamheten eller flersamheten där människor, två eller
flera gör saker tillsammans och samspelet blir utgångspunkten.
Identitetsarbete kan alltså ses som en relationell process men även en performativ process, i likhet med Mishlers (1999) resonemang om berättelser
13
Jag gör alls inte anspråk på att göra en heltäckande översikt av studier om identitetsarbete
utan vill med några exempel visa variationer och likheter mellan några olika sätt att studera
identitetsarbete.
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som identitetsframföranden. Identitetsarbete inkluderar både barnens agerande i och berättelser om olika platser, vilket i Hemliga klubben handlar om
var barnen brukar vara och vad de gör där och tillsammans med vilka, och
härigenom även om att visa upp vilka de är.
”Narratives are identity performances. We express, display, make claims for
who we are – and who we would like to be – in the stories we tell and how we
tell them. In sum, we perform our identities” (Mishler, 1999, s.19).

I avhandlingen återkommer berättar och berättelser i texten på olika nivåer.
Det handlar dels om en vardaglig förståelse av ordet berättar när barnen i tal
och skrift berättar om olika platser och händelser. Det handlar även om att
jag förstår barnens identitetsarbete, både i deras handlande i olika situationer
i deras vardag och när de arbetar med t.ex. kartor och fotografier, som att
barnen härigenom berättar om sig själva. Slutligen konstruerar även jag berättelser om barnen i de analyser jag gör, för en utförligare diskussion se
kapitel 3.

Identitetsarbete som identitetsframföranden
Mishler utgår från människors berättelser och livshistorier som socialt situerade handlingar, identitetsframföranden och som sådana betydelsefulla både
avseende form och innehåll14. Utifrån det synsättet att tolka identitet och
berättelser kan barnens identitetsarbete i Hemliga klubben förstås som en
berättelse där barnen visar upp sig själva i det specifika kontextuella sammanhang som skolan utgör. Det är en berättelse som handlar om var dessa
pojkar brukar röra sig på skolgården och även var de gömmer sig inomhus
när de borde vara ute på rast. När de berättar om vad de gör i Hemliga klubben så framställs det som en spännande berättelse där vaktmästaren t.o.m.
gjorde ”razzia” i deras otillåtna verksamhet. Där blir det väsentligt att föra
fram att det är en undanskymd lokal inne i den gamla pojktoalett som de
genom sitt agerande gör om till en plats som samlar några äventyrliga pojkar
i en Hemlig klubb.
Berättelsen om Hemliga klubben kan även ses som en berättelse om skolan som institution, där barnen är delaktiga i att (re-)producera dess sociala
geografi. Här finns paralleller med Pérez Prieto (2003) som studerat lärares
yrkesberättelser och yrkesidentiteter med
”hjälp av en life-history ansats som sätter den berättande människan och
hennes historia och erfarenheter i centrum och har det som grund för förstå14

Jag studerar inte livshistorier men förstår kartorna och samtalen kring dessa, i likhet med
annat empiriskt material från etnografin t.ex. fotografier (se även kapitel 3), som barnens
berättelser. Se Mishler (1995) för en genomgång av olika typer av narrativ forskning.
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elsen av de händelser och situationer han eller hon berättar om, men som
också relaterar dessa berättelser till den vidare sociala och historiska kontexten i vilken det som berättas äger rum.” (a.a. s. 4).

Avhandlingens fokus på barns identitetsarbete i relation till olika platser i
skola och stadsdel kan alltså säga något såväl om barnen, som om skolan och
stadsdelen. I Hemliga klubben kan man se hur pojkarna visar upp en bild av
sig själva samtidigt som den också ger en bild av det sammanhang där det
sker, nämligen den svenska skola där de är elever. Trots att Klas och hans
kamrater på olika sätt visar att de inte fullt ut accepterar den struktur som
finns i skolan är de också en produkt av den skola de går i samtidigt som de
är med om att (re-)producera densamma. Skolan gör eleverna och eleverna
gör skolan i en ständig påverkansprocess.
Klas, Olle, Oskar och Patriks identitetsarbete i Hemliga klubben sker
både i relationer dem emellan och till andra på skolgården. Identitetsarbetet
sker både i relation till flickor och pojkar – i den egna klassen och i andra –
t.ex. när Patrik säger ”det är en massa småbarn från grannklassen som smyger på dem …”15. Att få tillträde till interaktionsutrymme i kamratgrupper är
en stor del av barns vardag och mycket av barns aktiviteter kretsar kring
detta på olika sätt (se Corsaro, 1997; Ivarsson, 2003). Det handlar både om
att få tillträde till gemenskap men även, när man är delaktig, att försvara sin
plats där. I Hemliga klubben finns det inte plats för alla att vara med. Det är
en interaktion med utrymme för ett begränsat antal deltagare som Klas, Olle,
Oskar och Patrik värnar om t.ex. genom att hemlighålla sin plats och klubb.
Härigenom skapas ett vi i relation till andra och i detta sker ett gränsarbete
som tydliggör skillnaderna mellan dem som är med och dem som inte är med
i klubben. Barrie Thorne (1993, s.64) använder begreppet ”gränsarbete”16
för att visa hur skillnader mellan flickor och pojkar förstärks när de interagerar på olika sätt, t.ex. genom att jaga varandra ”killar mot tjejer” (jmf.
Evaldsson, 2004). Även i Hemliga klubben sker gränsarbete som handlar om
skillnader mellan kön men också om andra typer av skillnader. I likhet med
andra exklusiva klubbar är det även i denna väsentligt att det finns nya aspiranter som vill vara med för att medlemskapet ska vara eftersträvansvärt.
Om alla som vill bli medlem får möjlighet till detta så urvattnas dock klubben och det hemliga försvinner. Detta uttrycker en av pojkarna som ”vi kunde fortfarande gå in där men vi gjorde inte det. Vad ska vi göra där om alla
vet att vi är där.17”
Detta kan man också se som att pojkarna i sitt identitetsarbete förhåller
sig till och utmanar en, mer eller mindre uttalad, norm i den svenska skolan,

15

Gruppintervju (980403) med Klas, Olle, Oskar och Patrik.
Borderwork på engelska.
17
Gruppintervju (990329) med Olle och Patrik.
16
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om att ”alla får vara med” (se t.ex. Bliding et al., 2002)18. I hemliga klubben
var det inte alls möjligt för alla att delta även om de flesta av pojkarna i klassen så småningom kom med. Det är enligt Olle och Patrik också en bidragande orsak till varför de slutade att vara där. Att vara med i Hemliga
klubben på gamla pojktoaletten, visar de här, är något som har betydelse
både i relation till de andra som är med men också i relation till dem som
inte är med. Klas, Olle, Oskar och Patrik visar upp sig som de som är med i
en populär klubb, en klubb där andra vill vara med. Det kan ses i kontrast till
en annan typ av ”hemlig klubb” som beskrivs längre fram, Karins och Isabellas ”Snackställe”, där det handlar mer om att finna avskildhet och att bara
vara med varandra. I deras berättelse ingår inte att några andra försöker få
tillträde dit. Vad som däremot kan sägas vara gemensamt för Hemliga klubben och Snackstället är att barnen beskriver dessa platser som deras egna och
där de gör egna saker. Det är platser som barnen använder i sitt identitetsarbete och i skapandet av ett ”vi”. Avståndet till dom andra kan sägas tydliggöra det vi som utgörs av dem som är på samma plats och ingår i samma
interaktion.
Hemliga klubben är bara tillgänglig för pojkar men inte vilka pojkar som
helst. Det är en plats där de kan visa upp sig som tuffa killar som överskrider
skolans regler och som sådan betydelsefull i deras identitetsarbete. Klas,
Olle, Oskar och Patrik berättar en gemensam berättelse om hur de är ett gäng
som håller ihop och på en plats där man egentligen inte får vara, vilket innebär att pojkarna skapar sig en frizon utan insyn från vuxenvärlden. Man kan
säga att pojkarna (re-)producerar en traditionell könsgeografi om var och hur
äventyrliga pojkar i den här åldern brukar vara19.

Kategorier
Jag förstår alltså identitetsarbete som en pågående process som sker i interaktion med andra, i sociala och kulturella kontexter, vilket i sin tur kräver
närgångna studier av var och hur barnen agerar för att förstå vad som sker. I
ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är inte förutbestämda kategoriseringar tillräckliga som analysverktyg. Det är inte möjligt att helt bortse från betydelsen av kategorier, som t.ex. ålder, kön, klass och etnicitet men däremot
väsentligt att se till dessas komplexitet och samspel samt var det sker. Här är
det viktigt att förhålla sig kritisk till för–givet–tagen kunskap och bland annat Vivien Burr (1995) understryker att identitet är kategorier som är förhandlingsbara, flexibla och varierande beroende av kontext. I en situation är
det kanske ålder som är mest relevant, i en annan är etnicitet mer väsentligt
18

Detta ”att alla får vara med” kringgås emellertid också på olika sätt, vilket Bliding et al.,
(2002) tar upp i sin studie av kränkande handlingar och informella miljöer i skolan, se även
kapitel 4 om skolgården.
19
I mitt material finns det även exempel på barnen använder platser på ett mindre traditionella
vis, vilket jag återkommer till, se kapitel 4.
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medan det en tredje gång är kön eller något helt annat som är mest betydelsefullt. En av James & Prouts (1990) poänger är att alla barn inte är lika och
att ålder bara är en utgångspunkt för sociala analyser som inte kan särskiljas
från andra, såsom t.ex. klass, kön, etnicitet. Förvisso är även ålder en kategori som kan vara förhandlingsbar i olika kontexter, se t.ex. Anne Solbergs
(1990) studie om norska barns delaktighet i hemmets skötsel och hushållsarbete. Där framkommer att vara elva år kan ha mycket olika innebörd i olika
familjer och att ålder inte enbart är fysisk ålder.
Skolans värld är extremt åldersindelad, vilket är viktigt att ha i åtanke när
man studerar skolan och särskilt utifrån barnen som aktörer i skolan. Thorne
(1993), som studerat barns kollektiva liv i amerikanska skolor utifrån hur
kön är socialt konstruerat, beskriver att trots att det bland elever kan finnas
en uppsjö av möjliga likheter eller olikheter för att skapa grupper så är ålder
och klasser den mest institutionaliserade principen för gruppindelning i skolan. Men hon beskriver också hur amerikanska skolgårdar ofta följer en traditionell könsgeografi. Thorne (1993) visar också att betydelsen och organisationen av kön kan variera mellan olika platser. På vissa platser, t.ex. när
flickor och pojkar skapar separata bord i matsalen (lunchbordens könsgeografi) kan kön vara viktigast som kategori. I andra sammanhang kan kön bli
mindre betydelsefullt, t.ex. när barnen samarbetar på lektionerna eller leker
hemma på gatan i bostadsområdet eller i andra situationer där ålder och etnisk bakgrund är viktigast. Thorne framhåller att man inte bör poängtera de
enkla skillnaderna mellan flickor och pojkar, eller andra kategorier, utan i
stället fråga oss; vilka flickor, vilka pojkar, var, när och under vilka omständigheter.

Att göra klass, kön och ålder
Min avsikt är inte att utgå från några förutbestämda kategorier utan att istället i Mishlers (1999) anda försöka se hur barnen visar upp sig, vilka de relaterar till och vilka identitetsanspråk de gör. Med reservationen att studien
från början är uppbyggd på den svenska skolstrukturen med den åldersindelade skolklassen som en kategori. Dock kan man utifrån ovanstående säga att
i Hemliga klubben visar Klas, Olle, Oskar och Patrik upp att det är betydelsefullt att de är just pojkar. Framförallt genom att de valt en plats som är
byggd bara för pojkar och som de här förvisso gör om till något annat än vad
den ursprungligen var avsedd för men som ändå inte inkluderar några flickor. Toaletterna nere i källaren är könssegregerade och flickornas toaletter är
belägna i ena änden av huset och pojkarnas i den andra. Det skulle emellertid
kunna vara möjligt för flickor att gå in på det som kallas pojktoalett. Ibland
används ju platser till det som varit avsikten men ibland används de uppenbarligen till något helt annat, vilket är just vad Hemliga klubben handlar om.
Här ser jag att kön är en väsentlig kategori som pojkarna själva talar om. De
relaterar bara till pojkar, huruvida andra pojkar är med i klubben och nämner
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alls inte flickor. Det kan kallas att de ”gör kön” och där framförallt Judith
Butler (1990) varit den som lyft fram en performativ syn på genus20. Genus
som något vi gör, snarare än något vi har, och att genus kan ses som en uppvisning, vad du gör vid en viss tidpunkt snarare än vem du är i universell
mening. Även Butler understryker att genus inte är statiskt utan något vi gör,
”gender ought not to be conceived as a noun or a substantial thing or a
static cultural marker, but rather as an incessant and repeated action of
some sort” (a.a. s.143). Här finns en del likheter med t.ex. Mishlers syn på
identitet som något vi visar upp och att se identitetsarbete som en pågående
process i samspel med andra. Men Butler är själv noga med att påpeka att
hennes sätt att se på genus inte självklart är överförbart till andra kategorier
som t.ex. etnicitet eller ras (Butler, 1990). Till skillnad mot Butler lägger jag
i begreppet identitetsarbete att det är något som man gör som kan handla om
olika kategoriseringar eller aspekter av identitetsarbete. För att citera Evaldsson;
”Sociala identiteter är något vi gör (eng. do gender, doing ethnicity) snarare
än någonting vi har, delvis strukturerat av normativa föreställningar. Det
understryker att barn är aktiva agenter som (re)producerar såväl ’nya’ som
’gamla’ betydelser av sociala identiteter [Corsaro, 1997; Thorne, 1993].
(Evaldsson, 2000 s.68).

Ett exempel på ålder som social konstruktion är när Klas, Olle, Oskar och
Patrik relaterar till ålder, och ”gör ålder”, när de ser sig själva som äldre än
dem som de kallar småbarnen från grannklassen. Det är intressant eftersom
grannklassen är en parallellklass och alltså i antal år är lika gamla som pojkarna i Hemliga klubben. Här kan man dra paralleller till Solbergs (1990)
studie av norska barn och hur deras ålder inte bara handlar om hur många år
de faktiskt fyllt utan att det också är en social konstruktion om t.ex. ansvar
och mognad, vilket förhandlas på olika sätt. Med utgångspunkt från barnens
delaktighet i hushållsarbetet kan i en familj en 11–åring anses vara mycket
äldre och ansvarstagande än en annan 11–åring i en annan familj, vilket menar Solberg har påverkan utöver frågan om att ”hjälpa till hemma” även på
hur barnet generellt sågs i familjen. Här ser sig pojkarna i Hemliga klubben
uppenbarligen som äldre än dem i klassen bredvid. Det kan i likhet med Solberg (a.a.), också handla om att dessa pojkar tar egna initiativ och kräver
sina rättigheter hos rektorn, vilket de är noga med att berätta om. De här
pojkarna är minsann inga småungar utan de kräver sådant som de anser sig
ha rätt till, i det här fallet en fritidsgård på skolan.

20

Genus som begrepp används för att fokusera konstruktionen av kvinnor och män, kvinnligt
och manligt och ofta i relation till makt (se t.ex. Bondestam, 2004).
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Klas, Olle, Oskar och Patrik visar inte bara upp sig som ”stora killar”21, de
vill gärna också lyfta fram hur äventyrliga de är. De berättar ivrigt om hur de
överskrider olika regler och vågar vara på förbjudna platser som Hemliga
klubben och utanför skolgårdens gräns. En av pojkarna har ritat in en triangel på kartan, som handlar om tre farliga punkter – lärarrummet, läraren i
klassrummet intill och det egna klassrummet – som han skrattande kallar
”Bermudatriangeln, ett livsfarligt område22”. Det skulle man kunna kalla att
pojkarna ”gör äventyrare”. När de berättar att vaktmästaren gjort razzia i
deras hemliga klubb så uttrycker de sig väldigt dramatiskt. Pojkarna beskriver dock inte det som skäl till att Hemliga klubben upphörde utan berättade
att det inte längre fanns någon mening med klubben då den inte längre var
bara deras egen. Att exklusiviteten upphört blev ett skäl för att upplösa klubben på toan. Det passar bättre med hur de vill visa upp sig att de själva avstår
från att vara på hemliga klubben än att de inte längre fick vara där.
På motsvarande sätt visar jag i kapitel 5 hur Klas och hans kamrater gör
social klass. De bor i Tallvik, ett villaområde som i de lokala fastighetsmäklarnas annonser ibland beskrivs som ”exklusiva Tallvik”23 vilket de visar att
de är väl medvetna om. ”Tallvik är ju vad man kallar ett fint område” säger
Olle i intervjun (980403). Vidare berättar pojkarna hur de i det närliggande
Skogskullens centrum, mitt bland höghusen i miljonprogramsområdet, blivit
kallade snobbungar. I Tallvik finns både ICA och Konsum affärer nära skolan och pojkarna berättar när de gör sina skolgårdskartor att de ibland går dit
på rasten. Klas, Olle, Oskar och Patrik brukar handla godis på ICA medan de
på Konsum ägnar sig åt att ”reta sossekärringarna”. De skrattar mycket när
de tillsammans berättar detta som en god historia för mig24. Här kan man
säga att de lite oslipat reproducerar ett traditionell svenskt klassmönster, där
arbetarklassen röstat på socialdemokraterna och handlat på Konsum medan
högre socialgrupper handlat i den privata ICA-handeln. När ynglingar som
Klas, Olle, Oskar och Patrik retas med de äldre kvinnor som arbetar inom
kooperationens butik, ingår det i en speciell kontext. De är barn med sin
barndom i det specifika sociala sammanhang som Tallvik utgör, vilket har
betydelse för hur de agerar i och utanför skolan. Kanske har även deras
Hemliga klubb i skolan – bara för pojkar – fått inspiration från vuxenvärldens herrklubbar. Hemliga platser och klubbar är förvisso något som barn i
många sammanhang skapar men det intressanta här är att Klas och hans
kamrater berättar om det som en eftertraktansvärd klubb, där många andra
vill vara med.

21

Om hur flickor respektive pojkar beskrivits och studerats (se t.ex. Evaldsson, 2000; Hägglund, 2001b).
22
Gruppintervju (980403) med Klas, Olle, Oskar och Patrik.
23
I kap 5 diskuteras hur olika områden beskrivs genom s.k. områdesdiskurser (se även Back,
1996; Molina, 1997) .
24
Skämt har ofta en väsentlig del i barns identitetsarbete se t.ex. Evaldsson (2001).
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Identitetsarbete och plats
Medan andra (t.ex. Evaldsson, 2005; Sahlström, 2004; Strandell 1994; Thorne, 1993) har fokuserat på interaktionen för att studera hur barn och unga
konstruerar sina identiteter i handling så är alltså mitt fokus hur barn använder och berättar om olika platser i sitt identitetsarbete. Det innebär också att
det är svårt att separera konstruktionen av identitet från den plats där det sker
(Hall et al., 1999; Zieher, 2003). I min studie visar jag nödvändigheten av att
inte göra en sådan separation utan kopplar istället tydligt samman frågan om
identitetsarbetet med de platser där det sker. Harriet Strandell beskriver
(2000) att hon studerar hur kön konstrueras bland förskolebarn – inte som ett
individuellt attribut eller individuell egenskap – utan som en handling i situationer och tar sin utgångspunkt i barnens aktiviteter. På motsvarande sätt är
min utgångspunkt de platser där barnen befinner sig och/eller berättar om.
Jag studerar var barnen är och hur de berättar om olika platser. Att använda
platserna som utgångspunkt ger en ny och delvis annorlunda infallsvinkel för
att studera barnens identitetsarbete (se t.ex. Christensen & O’Brien, 2003;
Holloway & Valentine, 2000). Det innebär inte att aktiviteter är oviktiga
utan enbart att jag börjar i en annan ände, med barnen i platsen.

Platsers betydelse för barns identitetsarbete
Detta avsnitt handlar om platsers betydelse för barns identitetsarbete. Ambitionen med avhandlingen är att utgå från hur barnen agerar i och berättar om
olika platser, inte för att studera platserna i sig, utan för att utifrån dessa försöka förstå barnens identitetsarbete. Dessa platser, menar jag, är samtidigt
fysiska, sociala och mentala. Det finns även ett dynamiskt förhållande mellan aktörer och platser, där platserna har betydelse för hur barnen agerar i
dessa men barnens användande i sin tur också påverkar platserna.

Ett ökat intresse för det spatiala
Intresset för rumslighet och platsers betydelse har ökat inom samhällsvetenskapen, efter att under lång tid har tagits för given (se t.ex. Johnston et al.,
2000; Gordon et al., 2000). Tidsgeografin, med Torsten Hägerstrand (1970)
som främste företrädare, visade hur rummet innebar restriktioner och verkade styrande för mänskligt handlande och sociala processer. Han lyfter fram
hur vi tillskriver platser betydelse och på så vis lever i en värld av mening
men att vi också är underkastade de lagar som gäller för den materiella världen (se även Hägerstrand, 1991). Inom miljöpsykologitraditionen studerar
man den fysiska miljöns kulturella, sociala och samhälleliga förutsättningar
för barns utveckling och lärande (se t.ex. Björklid, 2005). Här finns ofta ett
tydligt uttalat utvecklingspsykologiskt livsloppsperspektiv men även ett kul36

turellt perspektiv, se t.ex. Maria Nordström (2001) som jämför svenska och
franska barns föreställningar om sin miljö.
På senare år har, förutom hur det rumsliga begränsar och påverkar, också
frågan om aktörernas användande av det spatiala uppmärksammats allt mer.
Det spatialas betydelse för människors sociala interaktion och skapande av
identiteter lyfts fram både av socialgeografer (t.ex. Andersson, 2001; Christensen & O’Brien, 2003; Holloway & Valentine, 2000; Katz, 1993; Matthews and Limb, 1999) och av barn- och ungdomsforskare/kulturforskare
(Andersson, 2003; Back, 1996; Halldén, 2003b; Lieberg, 1995; Rasmusson,
1998; Sernhede, 1998 m.fl.).

Social geografi och barndomsforskning
Social geografi kan definieras som ”social relations and the spatial structures that underpin those relations” (Johnston et al., 2000, s. 753) och inkluderar idag en rad olika empiriska studier utifrån olika teoretiska perspektiv.
Det har tidigare framförallt handlat om spatiala infallsvinklar på olika sociala problem men socialgeografer har mer och mer blivit intresserade av att
förstå rumsliga betydelser och strukturer i konstituerande av socialt liv i
allmänhet (Johnston et al., 2000). Enligt Sara Holloway & Gill Valentine
(2000) är betonandet av platsens betydelse den viktigaste aspekten som socialgeografin kan tillföra de nya barn- och barndomsstudierna. Detta p.g.a. att
barns identiteter konstrueras och omkonstrueras där de har sin vardag, t.ex. i
skolan, på gatan, på lekplatsen och i hemmet. Frågan om vem du är hör intimt samman med var du är och var andra är. ”Life is not lived in an abstract
way, but in relation to a certain place” (Halldén, 2003b, s.40). Hem, skola
och samhällets olika kontexter skiljer sig åt men det finns också beröringspunkter, vilket bl.a. Pia Christensen och Margaret O´Brien (2003) lyfter fram
som centralt för att förstå barns vardagsliv25. Det som sker i ett sammanhang
påverkar och påverkas av ett annat. Till exempel har säkerhetstänkande i
offentliga miljöer (kring trafikfaror och rädsla för främlingar) klara
kopplingar till omstrukturering av familjers vanor och barns deltagande i
samhällslivet (Christensen & O’Brien, 2003; se även Björklid 1990; HeurlinNorinder, 2005).
Inom barn- och ungdomsforskningen har betydelsen av plats kommit att
få stort genomslag och kan idag sägas utgöra en egen gren inom barndomsforskningen (Friberg et al., 2005; se även Christensen & O’Brien 2003; Holloway & Valentine, 2000). I en dansk studie om barns fotografier av platser i
sin vardag lyfter Kim Rasmussen (2004a) fram barnen som sociala aktörer
25

Att barn rör sig mellan flera olika kontexter lyfter även andra fram, t.ex. Ingegerd Tallberg
Broman (et al., 2005) i en studie om barns mångkontextuella barndom i skola, kamratgrupp,
idrott och familj.
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och visar hur de skapar sina egna platser och uppmärksammar skillnaden
mellan vad vuxna anser att man kan och bör göra i platser som är skapade
för barn och hur barn uppfattar det (a.a.). Bodil Rasmusson (1998) som studerat barn i en svensk förort visar hur barnen är medskapare av sitt livsrum
och använder sin närmiljö i sitt identitetsarbete. Barndomsgeografer ställer
ofta frågor om hur barndom kan gestalta sig i olika kontexter likväl som om
hur platser omformas och förstås av de barn som befolkar dem (se t.ex. Halldén, 2005). Poängen med denna forskningsinriktning är enligt Pamela Wridt
(2004) det situerade i identitetskonstruktion, där identiteter konstrueras genom skillnader som definieras av vad man inte är i relation till andra.

Rum – plats
Med det ökade intresset för rumslighet har begrepp som ”rum” och ”plats”
(engelskans space and place) definierats och använts på olika vis, ofta metaforiskt snarare än bokstavligt eller analytiskt. En klassisk definition ger YiFu Tuan (1977) som betonar att rum är ett mer abstrakt begrepp än plats och
där rummet (engelskans space) blir till en plats när man successivt lärt känna
den, genom att vara där och ge den mening. Begreppen rum och plats används ofta tillsammans, antingen växelvis eller som ett par, framförallt i
engelskspråkiga studier vilket gör det svårt att särskilja dem. Synen på dessa
begrepp har också förändrats de senaste tjugo åren, enligt Christensen (2003)
som studerar barns förståelse av rum och platser i sina vardagsliv. Rum ansågs tidigare vara antingen en neutral arena för social handling eller en förutbestämd konsekvens av materiella omständigheter, överordnad platsen och
ett mer abstrakt begrepp. Numer poängteras emellertid alltmer att människor
alltid är i och erfar en plats (engelskans emplacement) och hur viktiga konkreta erfarenheter av olika platser är. Därmed, menar Christensen förändras
även rumsbegreppet och det blir då inte så självklart att rum är överordnat
plats, utan att det snarare kan vara tvärtom (a.a.).
Tuula Gordon (et al., 2000) har, i en studie om medborgarskap i skolan
med spatialitet som utgångspunkt, försökt bringa ordning på begreppet rum
genom att diskutera det på tre nivåer. De talar om det fysiska, det sociala och
det mentala rummet och exemplifierar indelningen med vad som utgör en
nation. Det nationella rummet är ett begränsat territorium med organiserade
sociala relationer samt en mental konstruktion. Eftersom denna avhandlings
fokus är de platser där barnen befinner sig i eller berättar om, så lämnar jag
det mer abstrakta rumsbegreppet därhän och använder enbart platsbegreppet.
Här tar jag ändå hjälp av Gordons (et al., 2000) trefaldiga syn när jag studerar hur barnen använder olika platser och ser dessa som samtidigt fysiska,
sociala och mentala.
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En plats som fysisk, social och mental
I min definition av platser ingår alltså både det fysiska – hur platser ser ut
och är utformade, det sociala – vad människor gör där, och det mentala – de
föreställningar som finns om en viss plats och vilket symbolvärde det kan ha.
Här finns skolor och skolgårdar med viss fysisk arkitektur, klassrum med sin
möblering och bostadsområden med hus, gator, cykelvägar och grönområden
etc. När människor befinner sig där blir platsen också social. Det sociala
inbegriper i mitt synsätt både vilka som är där och vad de gör. Det mentala
kan handla såväl om enskilda individers föreställningar om en plats, som om
kollektiva föreställningar t.ex. områdesdiskurser. Christensen (2003) poängterar också att barnen i hennes studie samtidigt ser en plats som fysisk och
social. Detta har likhet med hur t.ex. Matthews et al., (2000) i en studie beskriver ”gatans” 26 betydelse i unga människors liv,
"we attempt to connect the real (material geographies of place) with the
imagined (symbolic geographies of space) to better understand how the social construction of identity is mapped and performed." (ibid. s. 64).

Det finns en rad studier av den fysiska miljöns betydelse i skolan27 där t.ex.
Ann Skantze (1989) har studerat hur barn och ungdomar upplever skolhusen
och den fysiska miljön i skolan. Hon visar hur barn och ungdomar använder
sig av miljön på olika sätt för att skapa mening för sig själva, sitt arbete, sin
omvärld och de sammanhang som de existerar i. Att arkitekturen i sig är
betydelsefull lyfter också Marjanna de Jong (1997) fram. Hon betonar att
den viktigaste funktionen hos en byggnad, förutom att skydda mot väder och
vind, är att skapa sociala relationer. Dessa, menar de Jong, skapas genom
dörrar och väggar men även genom avstånd och distans. Enskilda rum och
även hela byggnader har olika förutsättningar för närhet eller distans, vilket
även Gordon (et al., 2000) poängterar när de studerar den fysiska skolans
möjligheter och begränsningar, både i vad de kallar den officiella skolan
likväl som i den informella skolan. På andra platser än i klassrummet kan det
pågå helt andra typer av interaktion. I likhet med Gordon (et al., a.a.) betonar
också Solveig Hägglund (2001a) vikten av att studera barnens hela tillvaro i
skolan, vilket inte bara handlar om klassrummet utan även om andra platser
som kan vara mindre kända av de vuxna i skolan men som skapas och upprätthålls av barnen.
Hemliga klubben på gamla killtoan är en plats som är utformad med en
arkitektur som genom de små båsen och placeringen nere i källaren kan sägas skapa avstånd till andra. Det är en plats där andra sällan är. Först och
främst brukade inte flickor vara där men inte heller andra pojkar i någon
26

Beteckningen ”gatan” används i deras studie i princip för det mesta av den offentliga utomhusmiljön.
27
För en kunskapsöversikt av lärande och fysisk miljö, se Björklid, 2005.
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större utsträckning. Det var ovanligt att barnen använde de här gamla toaletterna eftersom de ansågs lite äckliga och det fanns andra modernare toaletter
i korridorerna vid klassrummen. De vuxna hade egna toaletter vid personalrummet och några vuxna såg jag heller aldrig vid de gamla källartoaletterna.
Här kan man se hur grabbarna genom Hemliga klubben ändrar föreställningarna om en plats, från att ha varit ett äckligt ställe där man inte vill vara till
att bli en populär plats där många (killar) vill vara med. Här framgår med
tydlighet hur en plats samtidigt kan vara fysisk, social och mental.

Plats – aktör: en dynamisk relation
Det finns i och med det sociala även en dynamisk relation mellan plats och
aktör. Platser och deras utformning påverkar användandet och föreställningarna om dessa men aktörernas användande påverkar i sin tur också platserna.
Doreen Massey (1994) betonar att också platser är sociala konstruktioner
och som sådana dynamiska och icke-statiska. Hon hävdar också att även om
man inom samhällsvetenskapen allt mer fokuserat på den spatiala betydelsen
har ofta den dynamiska aspekten som finns, både i tid och i plats, saknats.
Tid och plats är dessutom intimt sammankopplade, att vara på en viss plats
kan vara väldigt olika beroende på när det sker och ha helt olika betydelse
för deltagarna. Platser är inte något som bara finns där, de skapas genom
våra handlingar. Att som i min studie se barn som aktörer, vilka är delaktiga
i att skapa sin vardagstillvaro och förutsättningarna för denna (som James &
Prout, 1990; Corsaro, 1997), innebär även att se barnen som medskapare av
platser. Platsers identitet påverkas också av vilka som vistas där och vad de
gör ”this applies to places too. They, do not have singel pregiven identities”
(Massey, 1994, s.137). Barnen är således även delaktiga i att (re-)konstruera
den sociala geografin, t.ex. genom att göra om en toalett till en Hemlig
klubb.
I Hemliga klubben kan man se hur Klas, Olle, Oskar och Patrik inte bara
använder skolans platser så som de från början var avsedda utan att de även
ser andra möjligheter i dem. Det är t.ex. att den inbyggda avskildheten i den
gamla toaletten också ger utrymme för andra aktiviteter som man kan vilja
göra ifred. Ett annat exempel är att de hittar en gammal dörr som de gör om
till ett bord. Men Hemliga klubben kan även ses som en beskrivning av hur
aktörer gör om platser där de vistas, killtoan som blir en klubblokal. Från att
ha varit en traditionell pojktoalett med toalettbås och duschrum blir det ett
ställe där man har klubbmöten, spelar kort och ägnar sig åt annat. Detta som
Rasmussen (2004a) kallar ”barnens platser” till skillnad mot ”platser för
barn”. Vilket handlar om att barn inte alltid använder de barnanpassade platser som vuxenvärlden skapat utan även använder mer informella platser, ofta
okända för de vuxna. Eller som här skapar egna platser i de formella platserna för barn men använder dem på ett annat sätt än vad arkitekter och planerare kanske avsett.
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Platser är alltid socialt meningsladdade. I avhandlingen avser jag inte att
göra någon uppdelning mellan formella och informella platser (som t.ex.
Gordon et al., 2000; Rasmussen, 2004a) eftersom sådana definitioner också
beror på t.ex. vem som är där och vad som görs. Masseys (1994) poäng är att
platser skapas utifrån sociala relationer och härigenom har likhet med andra
sociala fenomen som t.ex. social klass. Det innebär enligt henne att individers identiteter inte kan sammankopplas med vare sig plats eller klass utan
förmodligen hör samman med både och, tillsammans med en mängd andra
aspekter. Åsa Andersson (2003) tar utgångspunkt i Masseys teorier när hon
studerar tonårsflickors identifikation i en multietnisk stadsdel, där hon genom flickornas berättelser studerat kategorier som etnicitet, klass, kön och
plats. Hon analyserar bl.a. platsen som process när hon använder en stadsdel
som typexempel på en fattig multietnisk stadsdel och hur den ges innebörd i
flickornas berättelser. I en studie av barns vardag i ett segregerat område i
New York visar Wridt (2004) hur barnen använder det egna kvarteret för att
visa upp sina identiteter samt skapa vi och dom. Där använder hon begreppet
”block politics” för att visa hur kvarteret representera vidare kulturella och
ekonomiska strukturer.
Min förståelse av platser som sociala konstruktioner – vilka samtidigt är
fysiska, sociala och mentala – och att barns identitetsarbete alltid är situerat,
dvs. sker i ett visst sammanhang, innebär en dynamisk relation mellan identitet och plats. Det är i denna dynamiska process som barnens sociala geografier skapas och återskapas, i samspel mellan barnens agerande och platsen
det sker i, oavsett om det handlar om den gamla killtoan, skolan eller stadsdelen. Avsikten med avhandlingen är att genom studier av barns situerade
identitetsarbete bidra till en ökad kunskap om barns sociala geografier dvs.
såväl om deras sociala relationer som dess spatiala strukturer (se Johnston,
2000). Både dessa sociala relationer och de spatiala strukturerna ses här som
pågående processer där barnen som sociala aktörer är delaktiga i att reproducera sin sociala geografi både i det lilla perspektivet och på ett mer
övergripande plan (se även Christensen & O’Brien, 2003; Holloway & Valentin, 2000).
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Kapitel 3 Etnografi och tillvägagångssätt i
fältarbetet

Det här kapitlet handlar både om etnografi och hur jag har gått tillväga i
fältarbetet. De metoder jag använt är såväl klassiska etnografiska metoder
som deltagande observationer och intervjuer såväl som andra metoder, t.ex.
att låta barnen själva fotografera och arbeta med kartor.

Om etnografi och etnografiska metoder
För att studera barns identitetsarbete, i relation till hur de förhåller sig till
olika platser i sin vardag, behöver man som forskare vara med i konkreta och
vardagliga situationer (se t.ex. Hammersley & Atkinson, 1995). Med denna
avhandlings fokus på barns identitetsarbete genom både hur de agerar i och
reflekterar kring olika platser blir det också självklart att studera barns identitetsarbete där det sker. En anledning till att välja etnografi som forskningsmetod är bland annat just att studera människor i de sammanhang de
befinner sig vardagligen (se t.ex. Berglund, 1985; Eder & Corsaro, 1999;
Delamont, 2000). Etnografi innebär att under en längre tid vistas på fältet, att
försöka få tillträde till de platser där sociala samspel sker, att göra kontinuerliga analyser av insamlat material för att kunna gå vidare och att noga redovisa hur man gått tillväga (Atkinson & Hammersley, 1994; Delamont, 2000;
Tedlock 2000). Att bedriva etnografiskt fältarbete kan enligt etnolog KarlOlov Arnstberg (1997) liknas vid att vara i andra nya situationer som t.ex.
när man bytt arbete eller när man nyligen flyttat och ska försöka förstå hur
livet där levs. Men det finns även väsentliga skillnader, kanske framförallt
att forskaren inte har som huvudmål att erhålla ett medlemskap i det nya
sammanhanget utan att skriva en forskningsrapport om detsamma. Etnografi
är att göra en skriftlig beskrivning av människors vardagsliv, hur de organiserar sig och skapar mening. Denna beskrivning är en produkt av ett långvarigt fältarbete där det ingår att både ha förmåga att ta ett steg tillbaka och
hålla distansen för att studera det som sker samtidigt som det handlar om att
vara med i just det som sker och komma nära deltagarna (se t.ex. Duranti,
1997; Garpelin, 1997). Denna kombination av närhet och distans pendlar
man som fältarbetare emellan under hela forskningsprocessen.
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Deltagande observationer och intervjuer
Deltagande observationer och intervjuer är metoder som ofta används i
kombination, och enligt t.ex. Sara Delamont (2000) och Martyn Hammersley
& Paul Atkinson (1995), också bör användas i etnografiskt fältarbete. Det
handlar om att vara med i de sammanhang man studerar och ställa frågor om
det som sker där. Det finns ett samspel mellan intervjuer och observationer,
t.ex. att forskaren genom att deltagit i ett sammanhang delvis kan ställa
andra frågor i en intervju än annars. Att ha genomfört intervjuer innebär
också att man kan få syn på nya företeelser som observatör. Hammersley &
Atkinson (1995) diskuterar olika grader av deltagande i det som kallas deltagande observationer beroende av i vilket sammanhang det sker.28 Det finns
en poäng i att forskarens deltagande varierar, nämligen att olika roller ger
större möjlighet till en variationsrik empiri. Vilken roll man väljer och i vilken utsträckning man som vuxen överhuvudtaget kan vara delaktig i barns
vardagsliv är en fråga som flera etnografer diskuterar (t.ex. Corsaro, 1981;
Ivarsson, 2003; Strandell, 1994; Thorne, 1993), vilket jag återkommer till i
samband med frågan om tillträde. Ett gemensamt drag i dessa studier är
emellertid en önskan om att lära sig om barns vardagstillvaro av barnen genom att vara tillsammans med dem.
I en studie om barns relationsarbete i en svensk skola har Marie Bliding
(2004) beskrivit att hon i huvudsak intar två olika roller i barngruppen, ”antingen som vuxen deltagare i barnens aktiviteter och sociala situationer eller
en mer passiv roll” (a.a. s.76). Här finns likheter med hur bl.a. Thorne
(1993) beskrivit sin roll som deltagande observatör i skolan. Hon betonar att
även om hon deltar i många av barnens aktiviteter så är det inte möjligt, eller
önskvärt, att alltid göra det. Hon ger en rad exempel på sitt förhållningssätt
som t.ex. att hon inte hade en likadan bänk som barnen i klassrummet utan
satt i ett hörn. När barnen arbetade på lektionerna så observerade hon och
antecknade vad de gjorde. Hon kunde till skillnad mot barnen röra sig fritt i
klassrummet. När barnen skulle ställa upp i kö ställde hon sig bredvid och
slog sedan följe med dem men vid sidan av. Hon satt med barnen i matsalen
och följde med dem ut på skolgården men valde att variera dem hon satt med
och de vilkas aktiviteter hon följde, för att få en så variationsrik och mångfasetterad bild som möjligt. Thorne beskriver att hon som etnograf var en slags
frilansande vuxen på besök i skolan och att hon därigenom hade betydligt
större rörelsefrihet än både barnen och personalen. Till skillnad mot barnen
kunde hon t.ex. gå in inomhus vid dåligt väder, även om hon sällan gjorde
det. Till skillnad mot personalen så hade hon inte ansvar för barnen och fasta
28

Se t.ex. Per Ekstrands (2005) avhandling där han använder begreppet ”medföljande observatör” i sin studie om män som arbetar som sjuksköterskor, istället för deltagande observatör.
Detta för att markera att han själv inte aktivt deltar i vårdarbetet, vilket han eventuellt hade
kunnat göra eftersom han är legitimerad sjuksköterska, utan istället har följt med männen i
deras arbete.
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arbetsuppgifter att sköta som hon var bunden av. I likhet med bl.a. Pia Christensen & Alan Prout (2002) betonar också Thorne (1993) vikten att som
etnograf förhålla sig till barn på samma sätt som till vuxna, dvs. med respekt
och en förutsättningslös nyfikenhet samt med en syn på barn som kompetenta sociala aktörer delaktiga i att skapa sin vardag.
Det är viktigt att studera olika aktörers agerande också i de olika typer av
samtal och intervjuer som ofta sker. I etnografiska studier kan det vara allt
ifrån informella och spontana samtal som uppstår lite varstans till mer formaliserade intervjuer på därför avsedd tid och plats (Hammersley & Atkinson, 1995). Peter Woods (1986) som studerat ungdomar i engelska skolor är
kritisk till formella intervjuer i etnografiska sammanhang eftersom de ofta
har en karaktär av formalitet som etnografer försöker undvika. Då det dock
kan vara svårt att undvika intervjuer betonar Woods att de intervjuer man
genomför bör ske i en allmän etnografisk anda, t.ex. genom att ge eleverna
mer makt än de vad de vanligen har i en formell intervju. Ett led i detta, enligt Woods, är att intervjua elever i kamratgrupper som de fått välja själva. I
sällskap med likasinnade känner de sig, enligt hans erfarenhet, ofta mer obesvärade och maktbalansen förskjuts till deras fördel samt att kamraterna bidrar till samtalet genom att komplettera varandras berättelser. Qvarsell
(1993) beskriver hur barn i 11–12årsåldern i gruppintervjuer kring särskilda
teman, s.k. fokusgruppintervjuer, när de blir engagerade i ämnet snarare
berättar för varandra än för intervjuaren. Huruvida gruppintervjuer är mer
framgångsrika i att skapa en avspänd atmosfär än intervjuer med en person
beror emellertid även på sammansättningen på gruppen, vilket bl.a. Hammersley & Atkinson (1995) lyfter fram. Detta var även min erfarenhet från
en tidigare studie av 11åringars bilder av vänskap (Gustafson, 1998). Där
genomförde jag olika typer av intervjuer, individuella, parvisa och gruppintervjuer, och sammansättningen av de olika konstellationerna varierade. I
dessa intervjuer fanns olikheter som kan förstås såväl i relation till sammansättningen av grupperna som utifrån individuella skillnader och samspelet
mellan mig och barnen. Genom att skapa utrymme för barn som känner varandra att samtala med varandra förändras även hierarkiska strukturen jämfört
med när det är en vuxen som intervjuar ett barn. Det fanns i min studie även
variationer inom samma typ av intervju vilket ytterligare understryker vikten
av att se intervjutillfället som en situation som är väsentlig att studera på
samma sätt som andra aktiviteter och inte minst vikten över att vara reflexiv
över det egna agerandet (se även Kvale, 1997). Hammersley & Atkinson
(1995) betonar vikten av att variera sina metoder för att därigenom få en
varierad kunskap och att låta dem som studeras själva bidra med egen information.
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Kartor och fotografier
Hemliga klubben ser jag som ett exempel på att kombinationen av flera metoder, vilket här var deltagande observationer, gruppintervjuer i en kompisgrupp och barnens bidrag i form av kartor, gav möjlighet till en annan kunskap än vad som annars skulle ha varit möjligt. Att använda andra metoder
än deltagande observationer och intervjuer är heller inte ovanligt inom den
etnografiska traditionen. Det kan tillskrivas denna tradition där kontextens
betydelse betonas samt vikten av att använda flera insamlingstekniker (se
t.ex. Berglund, 1985) liksom den tekniska utvecklingen med de möjligheter
som denna erbjuder (Heikkilä & Sahlström, 2003). Det hör samman med
barndomsstudiernas ambition att lyfta fram barnen som sociala aktörer. För
att komma nära barnens perspektiv använder man olika sätt att ta del av deras erfarenheter, dels genom att studera vad barnen gör och berättar om detta
och dels genom material som barnen själva producerat, t.ex. fotografier,
teckningar och kartor (se t.ex. Christensen & O’Brien, 2003).
För att försöka förstå små barns upplevelser av och erfarenheter av förskola använde Alison Clark & Peter Moss (2001) sig av olika metoder i en
ansats de kallar Mosaikmetoden29. I Mosaikmetoden handlar det om att utgå
från barnen för att lyssna på dem och deras olika uttrycksformer, t.ex. genom
att använda olika former av intervjuer, be barnen att själva fotografera, rita
kartor m.m.. Förutom flera metoder för att samla in olika typer av dokument
handlar det om att skapa dialog med barnen, reflektera och analysera det
material man får. Det här arbetssättet har likhet med andra sätt att dokumentera vardagen inom t.ex. förskola och skola men Mosaikmetoden skiljer sig
också genom att den ursprungligen växte fram som en ambition att se barnens erfarenhet och syn på sin vardag utifrån barnens perspektiv (Dahlberg
& Moss, 2005). Detta är alls inte unikt för arbete med små barn, se t.ex. Les
Back (et al., 1996) som i en studie av den urbana etnicitetens sociala geografi använder videodagböcker, fotografering och modevisningar tillsammans
med traditionella metoder och kallar sitt tillvägagångssätt för en multimediaetnografisk ansats.
Inledningsvis blev jag inspirerad av ett Rädda Barnen projekt i Jordbro
(se Andersson Brolin et al., 1997) att arbeta med flerfärgade klistermärken
på kartor. De använde sig av flygfoton för att studera barns kamratrelationer
och var barnens kamrater bodde i ett segregerat område. I samarbete med ett
systerprojekt30 till BUSS-projektet utvecklades arbetet med kartorna och här
blev jag även inspirerad av Back (et al., 1996, Back, 1998). Det var särskilt
om tänkande kring vad som var säkra eller farliga områden, ett tänkande som
var mer aktuellt i England än i Sverige i slutet av 1990-talet. Sedan har jag
29

Mosaic Approach på engelska vilket jag i likhet med Maria Folke-Fichtelius (2001) översätter till ”Mosaikmetoden”.
30
vid King's College i London som leddes av Stephen Ball (se Lucey & Reay, 2000; 2002;
Reay & Lucey, 2000a; b).
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vidareutvecklat arbetet med kartorna genom att använda ett digitalt kartprogram, Mapinfo. Kortfattat31 beskrivet har det gått till så att barnen på papperskartor över sin skola respektive stadsdel har markerat olika platser med
hjälp av färgade klistermärken och pennor, t.ex. vilka platser barnen brukar
vara på, deras favoritplatser samt platser de undviker. Att arbeta med kartor
på det här sättet har både för- och nackdelar. Det har varit lätt att introducera
kartorna för barnen som har tyckt att det har varit roligt att arbeta med dem.
Kartorna har även involverat lärarna som har varit intresserade av att låta
barnen träna sig i att läsa kartor32. Detta kan även illustrera svårigheten för
barn att förstå själva kartan. Min uppfattning är emellertid att barnen orienterat sig väl på kartan, ibland med hjälp av varandra eller mig33. Det konkreta
arbetet med kartorna har skapat utrymme för vidare samtal om barnens agerande och erfarenheter. Det finns dock risk att färdiga kartor blir för styrande
genom de sätt som de är konstruerade, t.ex. med vissa detaljer inritade och
andra inte. Häri ligger också det problematiska med kartor som framstår som
avbildning av en fixerad verklighet, med vars hjälp jag försöker fånga rörelser och föränderliga processer. Här har dock barnen själva ibland sett till att
kartan inte blir för styrande och statisk, bl.a. genom att rita in pilar och fotspår som visar dynamiken i hur de rör sig runt på skolgården och lägga till
sådant som de tycker saknas i kartbilden. Det framkom att barnens bild av
sin skola eller stadsdel ibland var helt annan än den som var avbildad på
kartan. Därför har det varit viktigt att låta barnen berätta om arbetet med
kartorna men också låta dem på olika sätt skapa egna kartor.
För att ge barnen utrymme att själva konstruera en slags karta över viktiga
platser i sin vardag bad jag dem vara fotografer och ta egna bilder, både i
skolvardagen och på fritiden (se t.ex. Rasmusson, 1998; Tucker, 2003). Barn
fick vissa teman att gå efter, vilka delvis var desamma som i arbetet med
papperskartorna, t.ex. platser där de brukar vara, favoritplatser och platser de
undviker i såväl skola som stadsdel. Det handlade också om mer öppna teman som att fotografera sin skolväg, olika platser och aktiviteter på fritiden.
Tucker (2003) framhåller att man genom att låta barn själva fotografera ger
dem möjlighet att skapa berättelser om sina liv på egna villkor och att det ger
forskaren tillträde till sådant som man kanske annars inte kan få (a.a.). Att
låna ut kameror till barn och låta dem själva ta ansvar för sitt fotograferande
ger dem även större frihet att styra över vad de vill visa upp än i färdiga kartor. De fotografier som barnen tog har på samma sätt som kartorna varit underlag för intervjuer, fortsatt fältarbete och analyser. Avsikten har varit att på
31

Längre fram i kapitlet beskrivs tillvägagångssättet med kartor och fotografier mer ingående.
Det gäller stadsdelskartan som barnen arbetade med på lektionstid.
33
Ulla Berglund & Kerstin Nordin (2005) har använt digitala kartor i GIS (Geographic Information System) för att utveckla en metod för att föra in barns kunskap om sina lokala
miljöer i den officiella planeringsprocessen. Där visar de att 10–12åringarna i deras studie var
kompetenta i att orientera sig på deras kartor, vilket även stämmer med Torgny Ottossons
(1987) avhandling om barns förståelse av kartor.
32
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olika sätt försöka få tillträde till barns identitetsarbete och sociala geografier
genom en mosaik av olika slags berättelser.

Berättelser om barns identitetsarbete
Jag ser såväl kartor som fotografier som berättelser om barnens identitetsarbete utifrån de platser de berättar om likväl som hur de framställer sig själva
i detta berättande. Det empiriska materialet i dess olika representationsformer förstår jag som identitetsframföranden, där barnen på olika sätt visar
upp sig för varandra och mig (se Mishler, 1999; Thorne, 1993). Här handlar
det om barnens identitetsarbete såväl i form av intervjuer, kartor och fotografier som i barnens agerande i de olika platserna och allt detta ses som identitetsframföranden. Empirins olika delar är av varierande karaktär men ingår
alla som mosaikbitar i analysen, vilket jag återkommer till längre fram. I
varierande grad är vissa delar av empirin berättelser av barnen, t.ex. fotografier och kartor. Det finns liknande tankebanor hos t.ex. Ken Plummer (2001)
som vill vidga berättelse-begreppet och argumenterar för att man inom livsberättelsetraditionen ska ta med andra typer av levnadsdokument än enbart
de verbalt berättade eller skrivna. Att vidga traditionen menar han behövs
som en kontrast till ordens dominans inom den västerländska forskningen,
där bilder setts som tämligen suspekta även om detta ändrats under de senaste decennierna.
Christofer Edling (2004) diskuterar hur även icke-samhällsvetare kan
skapa samhällsvetenskapligt relevanta narrativ, t.ex. i form av dokumentärfotografer. Att använda fotografier som en resurs och utgångspunkt för vidare samtal lyfter även Barbara Harrison (2002) fram i en genomgång av fotografier inom narrativa studier. Hon poängterar också att under de senaste
åren har användandet av fotografier i samhällsvetenskaplig forskning fått ett
förnyat intresse. Visuell metodologi, menar hon, är inte längre ett marginaliserat område (se t.ex. Aspers et al., 2004; Sparrman, 2002). Fotografier har
ofta reducerats till att antingen vara ett komplement för att illustrera en text
eller till en utgångspunkt för intervjuer. Från det senare kommer en av de
vanligare metoderna när det gäller fotografier inom samhällsvetenskapen,
nämligen att utgå från respondenters familjealbum. Fotografier har alltså
framförallt använts som ett sätt att få tillgång till berättelser, både verbala
och skriftliga. Bilderna har ofta använts som en slags igångsättare för att
minnas, att börja berätta (Harrison 2002; Heisley & Levy, 1991). Ett exempel på det är Pérez Prieto (2000) som använt skolklassfotografier som utgångspunkt för livshistorie-intervjuer med f.d. elever om deras skoltid.
Till skillnad mot dem som använder bilder som ett komplement till eller
som start för en muntlig berättelse ser jag i Hemliga klubben själva kartan
tillsammans med det som barnen berättar om den som en helhet, en berättelse. Det är bilden tillsammans med den verbala berättelsen och samspelet där
emellan som blir särskilt intressant. Kim Rasmussen uttrycker ”att det i varje
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foto finns en historia – stor eller liten. Det avgörande är att locka fram den.
(2004b, s.271). Han har i ett projekt om barns vardag använt barnens egna
fotografier som underlag för intervjuer, s.k. fotoelicitering34, och betonar
vikten av att barnet ska vara den första att analysera sina bilder. Karin Becker (2004) som bildvetare är kritisk mot fotoeliciteringsmetodiken och detta
att locka fram en respons från informanten. Hon argumenterar istället för
vidare användningsområden för vardagsfotografi i etnografiska studier där
forskare och informanter i samtal tillsammans kan diskutera bilder. Edling
argumenterar för ett ökat bildanvändande inom samhällsvetenskapen över
huvudtaget, både för att analysera data och för att föra fram resultat. Här ger
han exempel i form av grafer, fotografier, kartor etc. Detta menar han också
kräver att samhällsvetaren blir en mer ”seende” forskare (Edling, 2004). I
mina analyser förhåller jag mig till barnens berättelser i form av fotografier
och kartor på samma sätt som till deras verbala berättelser och agerande,
nämligen som identitetsframföranden där etnografins olika metoder bidrar
till ökad kunskap.
Det är väsentligt att påpeka att även forskaren är delaktig i den här processen och att det är just för mig i den här specifika situationen som t.ex.
Klas och hans kamrater visar upp Hemliga klubben som de gör. Mishler
(1986) diskuterar i likhet med andra forskare som arbetar med intervjuer
(t.ex. Karlsson 2006; Kemuma 2004; Kvale, 1997) intervjusituationer som
gemensamma konstruktioner där även intervjuaren är delaktig i att skapa de
berättelser som konstrueras. Det här sker även i mitt fältarbete bl.a. genom
val av forskningsinriktning samt förhållningssätt till barnen, vad jag frågar
eller inte frågar om likväl som mitt agerande i övrigt. Därför är det viktigt
som fältarbetare att ingående beskriva sitt förhållningssätt eftersom fältarbetaren både är en slags medkonstruktör och publik inför vilken dessa identitetsframföranden sker. Med mig som publik väljer barnen att visa upp vissa
aspekter och inte andra. Det är emellertid viktigt att ha i åtanke att jag inte är
den enda publiken för deras identitetsframföranden. Barnen visar också upp
sig inför varandra och för andra på skolan, andra elever samt personal.

Reflexivitet
Arbetet med barnens berättelser, t.ex. i form kartor och fotografier, har även
inneburit att barnen blivit involverade som medkonstruktörer i forskningsprocessen. Hur fältarbetet och dess olika delar skulle gå till var inte helt klart
från början utan har delvis utvecklats under resans gång, både i samspel med
barnen och andra forskare, och är ett uttryck för att det etnografiska fältarbetet är en process. I denna process blir det viktigt med reflexivitet, dvs. att
ägna sig åt tänkande om det egna tänkandet och handlandet. Det är väsentligt
34

För en litteraturgenomgång av användande av fotografier inom samhällsvetenskaplig forskning, se Heisley & Levy (1991).
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att vara medveten om att forskaren interagerar med och påverkar sin studie.
Billy Ehn & Barbro Klein (1994) poängterar att forskaren är en del av det
som studeras, inte bara en distanserad åskådare, och till och med skapar sitt
ämne. Därför blir att studera andra i viss mening detsamma som att studera
sig själv. Den teoretiska diskurs som jag har förhållit mig till är framförallt
den barndomsforskning som beskrivits inledningsvis och under avhandlingsarbetet har jag fördjupat mig i dessa teorier och analyserat empirin utifrån
denna teoretiska inramning. När James & Prout (1990) diskuterar reflexivitet
sker det med utgångspunkt från att allt etnografiskt material ska ses som en
produkt av en forskningsprocess där tolkningar görs av forskaren i relation
till kontexten där studien genomförs. Förutom att se i vilken tradition den
etnografiska texten och analysen placeras blir det då även av vikt att se av
vem det görs.
Att studera barn i skolan innebär att komma till ett sammanhang som är
fullt av egna minnen och upplevelser av den egna skoltiden, vilket bl.a.
Thorne (1993) har lyft fram35. Förutom att jag har erfarenhet av att själv vara
elev i olika svenska skolor arbetade jag i början av mitt yrkesliv några år
som assistent och lärarvikarie i det som då hette mellanstadiet. I närmare tio
år arbetade jag som socialpedagog med ungdomar och hade därigenom en
del kontakt med skolan. Jag har alltså erfarenheter av skolan utifrån att ha
varit där som elev, anställd och i övrigt yrkesliv. När jag började denna studie hade jag inte haft några direkta kontakter med skolvärlden på många år
och jag kände mig både bekant och obekant med skolan som institution. Att
brottas med problematiken att främmandegöra det vardagliga (Delamont,
2000; Hammersley & Atkinson, 1995) delar jag med andra som studerat för
dem välbekanta kontexter men kanske särskilt med skolforskare (se t.ex.
Thorne, 1993). Detta ligger i linje med det reflexiva förhållningssättet som
innebär att man hela tiden försöker ställa sig lite vid sidan av för att reflektera över vad som sker, både i andras men även i det egna agerandet. Ivarsson
(2003) lyfter fram att anspråken att försöka komma nära barnens perspektiv
också bidrar till reflexivitet genom att man varken agerar som en vanlig vuxen eller helt kan inta ett barns perspektiv. Det innebär en slags marginaliserad position vilken kan förhindra att man blir alltför hemtam, det som antropologerna kallar ”going native” (se t.ex. Hammersley & Atkinson, 1995) när
forskaren blivit alltför delaktig i det sammanhang som ska studeras och inte
längre kan reflektera över det som sker där.
En annan viktig aspekt som Delamont (2000) betonar är att inte slösa tid
med att försöka eliminera forskarens påverkan utan att istället koncentrera
sig på att förstå denna påverkan. Häri ligger ett grundantagande om att det
inte är möjligt att bedriva objektiva studier opåverkade av de teoretiska och
35

Thorne arbetar aktivt såväl med egna minnen i sina analyser som med andras (studenters)
minnen och erfarenheter av egen skoltid i diskussioner om vad hon kommit fram till i sin
studie.
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metodologiska överväganden forskaren gör. Det i sin tur leder till att det är
väsentligt att noga redogöra för dessa överväganden. I nästa avsnitt om hur
fältarbetet har gått till är därför min avsikt att lyfta fram olika överväganden
som jag gjort under fältarbetets gång och hur jag har (försökt) förhålla mig
till olika situationer och aktörer. Reflexivitet handlar om att fundera över
dels vilka överväganden som man som forskare gör under hand och dels
vilka överväganden som görs i efterhand och hur man som forskare resonerar om dessa.

Tillträdesprocess
Den process som innebär att man får tillträde till de sammanhang där man
vill göra sin undersökning är givetvis alltid av stor betydelse i alla forskningssammanhang. Tillträdesförhandlingarna är ett väsentligt första steg
men att få tillträde är inte förhandlat en gång för alla, utan sker hela forskningsprocessen igenom. Det handlar om att få tillstånd och tillträde på flera
nivåer, både formellt och informellt (Delamont, 2000; Hammersley & Atkinson, 1995). Inom etnografin används ofta begreppet grindvakt för att illustrera de personer som kan underlätta eller försvåra tillträdesförhandlingarna för
forskaren och som kan släppa in eller utesluta densamme. Corsaro beskriver
hur han förbereder sig mycket noggrant inför fältarbetet, när han ska studera
barn inom förskolan, och poängterar vikten av att finna de rätta grindvakterna bland personalen. När det gäller relationen till barnen så är han själv inte
aktiv i kontakten utan avvaktar och inväntar barnens egna initiativ (Corsaro,
1981). Corsaro beskriver också (t.ex. 2003) i likhet med andra (som Strandell, 1994; Ivarsson, 2003) hur man kan inta en icke-typisk vuxenroll i fältarbete. Strandell, som också har gjort etnografiska studier inom förskolan,
beskriver detta som det viktigaste i fältarbetet. Att profilera sig som en annorlunda vuxen och signalera till barnen att hon inte har någon auktoritet i
relation till dem. Barnen själva kan ju vara grindvakter och avgöra hur
mycket de vill att den vuxne ska få veta om dem. Hon beskriver hur barnen
ibland bjuder in henne till en aktivitet ”nu går vi in i nästa rum och leker,
kom med”. I andra sammanhang var hon inte medbjuden alls eller kunde få
en mycket perifer plats (Strandell. 1994). I berättelsen om Hemliga klubben
bjöd Klas, Olle, Oskar och Patrik på ett vis in mig till denna plats och vad de
gjorde där.
Donna Eder & William Corsaro (1999) tar, i en artikel om etiska aspekter
i etnografiska studier av barn och ungdomar, upp flera poänger med att eftersträva en icke-auktoritär vuxenroll. Det handlar om att minska den inbyggda
maktobalansen mellan vuxna och barn. Barnen kan vinna på det genom att
de slipper få ytterligare en auktoritetsperson i sina liv bara för att de deltar i
en forskningsstudie. En annan vinst är att forskaren får möjlighet till mer
autentiskt material, eftersom det blir svårt att studera kamratgruppers processer utan vuxnas inflytande, om forskaren antar en auktoritetsroll. Samtidigt
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innebär detta förhållningssätt en del etiska dilemman, t.ex. hur man som
forskare då förhåller sig till eventuellt förtryck mellan barnen (Eder & Corsaro, 1999). Jag har i fältarbetet försökt inta en ”annorlunda vuxenroll” i
avsikt att komma nära barnens perspektiv. Där ser jag barnen som grindvakter med möjlighet att släppa in respektive stänga ute mig från deras platser
och aktiviteter.
Den inledande berättelsen om Hemliga klubben kan ses som exempel på
hur jag genom att använda kartor fick tillträde till platser och delar av barnens vardag i skolan som annars skulle ha varit svårt att få. Jag hade i mina
deltagande observationer inte förmått mig att gå ned på pojktoaletten och
inte heller funnit något tillfälle att fråga pojkarna vad de gjorde där, innan
arbetet med kartorna. Hemliga klubben är också ett exempel på hur barnen
agerar grindvakter och själva frågar om hur deras information ska hanteras
innan de ger mig tillträde dit. Jag arbetade med kartorna tillsammans med
barnen efter att ha varit med dem, både i skolan och på fritiden, och intervjuat dem kring olika teman. På olika sätt hade jag försökt visa att jag var en
”annorlunda vuxen” på skolan under fältarbetet och arbetat på att skapa en
relation med barnen. Det innebär att kartorna inte var något som var det enda
och som skedde vid ett enstaka tillfälle utan en del i ett sammanhang. Det
klassiska fältarbetet och de andra metoderna menar jag har både kompletterat och befruktat varandra.
Olika metoder ger också olika möjligheter för tillträde. Framförallt kartorna och fotografierna har inneburit möjligheter att se platser i barnens
skolvardag, som jag själv inte kunnat eller haft en tanke på att besöka, som
t.ex. Hemliga klubben. Barnens berättelser i olika former har visat sig vara
bra komplement till fältarbetets övriga delar och bidragit till ny information
om barnen, var de brukar vara och vad de brukar göra. Kartor och fotografier
har lett till nya platser i fältarbetet, t.ex. som en karta att faktiskt följa, men
även inneburit möjligheter att samtala med barnen om sådant som jag tidigare inte sett eller förstått.

Barn som aktörer och medkonstruktörer
Att låta barnen arbeta med kartor eller själva fotografera olika platser och
aktiviteter i sin vardag hör för mig intimt samman med att se barnen som
aktörer, vars perspektiv jag vill försöka komma så nära som möjligt. Just att
använda barns egna fotografier har blivit alltmer vanligt (se t.ex. Christensen
& O’Brien, 2003; Rasmussen, 2004; Tucker, 2003) bland annat för att det
numera är både enkelt och relativt billigt. Men också för att det symboliserar
detta med barn som aktörer, där deras aktörskap förstärks genom att barnen
själva fotograferar. Här blir barnen tydligt inbjudna att vara med i forskningsarbetet.
Att barnen varit medkonstruktörer är en följd av utgångspunkten att se
barnen som sociala aktörer och att jag varit intresserad av barnens egna be51

rättelser på olika sätt. Med utgångspunkt från barndom som socialt konstruerad och barn som sociala aktörer har ofta etnografin fått en självklar roll
inom barndomsforskning (se t.ex. Christensen & O’Brien, 2003; Corsaro,
2003). Det har framförallt handlat om att etnografiska metoder har varit en
hjälp i att komma barnens perspektiv nära och ge barns ”röster” en möjlighet
att komma fram, vilket ger barnen en möjlighet att påverka själva dataproduktionen (James & Prout, 1990). Det kan handla om en uttalad avsikt från
forskarens sida att låta barns ”röster” komma fram och stärka deras ställning
på olika sätt men det är inte alltid på det viset. Intressant är att fundera över
barnens roll som aktörer i forskningsprocessen även när vi inte så direkt har
bjudit in dem. Det kan vara det tidigare nämnda hur barnen agerar som
grindvakter som bjuder in eller inte till olika delar och platser av deras vardag.
Det kan även handla om att barnen tar tillfället i akt och för fram sådant
som de anser vara väsentligt för dem. Barnen kan vara reflekterande agenter
i forskningsprocessen (se Evaldsson, 2001) på ett sätt som forskaren ibland
har efterfrågat men även på andra sätt. Klas och hans kamrater var, innan de
berättade om var de brukade vara, mycket noga med att förvissa sig om att
jag inte skulle visa kartan för någon vuxen på skolan eller skriva om det
förrän de hade bytt skola36. De ville veta hur jag skulle hantera det som de
berättar om, innan jag fick deras förtroende. Därmed blir de även delaktiga i
att påverka innehållet i det empiriska materialet. Pojkarna agerar som reflekterande agenter aktivt deltagande även i forskningsprocessen. Christensen
och Prout (2002) beskriver att det på senare tid vuxit fram ett perspektiv som
ser barn som lika aktiva deltagande i forskningsprocessen som i det sociala
livet. De menar att detta har etiska konsekvenser som forskaren måste ta i
beaktande.
Det är först i sammanställningen av mina etnografiska erfarenheter som
jag formulerar att barnen i min studie är medkonstruktörer i forskningen. Det
kan vara ett tidens tecken då jag inte är ensam om detta tänkande. Det finns
flera forskare som reflekterar över barn som aktiva deltagare i forskningsprocessen (se t.ex. Christensen & Prout, 2002; Evaldsson, 2001; Rasmussen,
2004b; Thomas & O’Kaner, 1998) vilket kan förstås utifrån hur framlyftandet av barn som sociala aktörer eller deltagare och medforskare tydligt har
förändrat barns position inom samhällsvetenskaplig forskning. Här betonar
Christensen & Prout (2002) vikten av att inte betrakta forskning om – och
med – barn som annorlunda än den som gäller vuxna, avseende t.ex. metoder
och etik. De kallar det för att ha en ”etisk symmetri” mellan vuxna och barn.
I följande avsnitt beskriver jag hur jag gått tillväga i fältarbete samt de etiska
dilemman som jag mött där.

36

När denna text skrivs var Hemliga klubben allmänt känd och barnen hade dessutom bytt
skola.
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Fältarbetet i Förorten
Avhandlingen bygger på fältarbetet som jag gjorde inom ramen för det tidigare nämnda BUSS-projektet (se Gustafson, 2001; 2004; Pérez Prieto &
Gustafson, 2005) och genomfördes i en förort som jag fortsättningsvis kallar
Förorten i Mellanstad. Förorten består av två näraliggande men ur socioekonomisk och etnisk synvinkel tydligt segregerade och avgränsade stadsdelar.
Den ena stadsdelen, Tallvik, består nästan uteslutande av villaområden
med höginkomsttagarhushåll och mycket ”svenska” områden. I den andra
stadsdelen, Skogskullen, finns det olika typer av bostadsområden. De består
av stora villor, småhus, bostadsrätter samt hyreslägenheter. Dessa områden
ligger nära varandra men är ändå klart avgränsade. Andelen invånare med
annan etnisk bakgrund än svensk är betydligt högre i allmännyttans bostadsområden än i områdena med bostadsrätter och småhus37. Tallvik är en gammal sommarstuge- och egnahemsstadsdel där det har funnits små hus på
stora tomter. Efterhand har bebyggelsen förtätats, tomterna har styckats av
till flera och det har byggts nya hus, såväl radhus som stora villor. Det natursköna läget med skog och närhet till vatten har inneburit att det hela tiden
har varit ett område dit folk har velat flytta. Tallvik har ett gott rykte och
räknas som ett högstatusområde.
Skogskullen började byggas på 60–70-talet och är också vackert beläget
med många bergsknallar och skogsdungar bevarade i bebyggelsen. Som
många andra stadsdelar som byggdes inom miljonprogrammet har Skogskullen emellertid sedan början på 70-talet haft rykte om sig att vara ett problemområde. Boende inom Skogskullens olika delar gör ofta själva klara
distinktioner beträffande vilket område de tillhör. I den del som ligger närmast Tallvik finns det varierande bostadsformer men hyresrättslägenheter
dominerar. Skogskullen är ett svenskglest38 område med tung social problematik och vissa delar av stadsdelen har haft hög omflyttning. När det under
en period var överskott på lägenheter flyttade många människor som skrivits
ut från psykiatrin till Skogskullen och sedan kom många nya invandrare till
Sverige som också behövde bostäder. Många svenska familjer flyttade därifrån, särskilt från höghusområdena. Ett exempel på det rykte som omgivit
stadsdelen är att bostadsannonser i lokaltidningen ofta har avslutats med ”ej
Skogskullen”39. Det har satsats på sociala och kulturella projekt i Skogskullen och det finns ett stort serviceutbud och goda kommunikationer. Tallvik
37

Det här mönstret av boendesegregation går igen i de flesta svenska städer. Invandrare är
överrepresenterade i allmännyttans hyresrätter och tenderar att bo längre perioder i sådana
bostäder än svenskfödda, även om deras inkomster förbättras (Andersson, 1999).
38
I likhet med Andersson (2001) använder jag här uttrycket ”svenskglest” framför ”invandrartäta” bostadsområden för att markera att det även handlar om svenskars flyttningar och val
av bostäder.
39
Sådana bostadsannonser är inte ovanliga, se t.ex. Molinas avhandling (1997) om förorten
Gottsunda för ett liknande exempel.
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och Skogskullen är två näraliggande men tydligt avskilda stadsdelar men
som också har en rad beröringspunkter. I Skogskullen finns skolor, service
m.m. som Tallviksborna behöver.
Jag har följt 50 barn från att de är 11 år och går i skolår 5 till och med
höstterminen skolår 7, drygt två år senare. Fältarbetet började i en femteklass
i Tallskolan i Tallvik (A på kartan nedan) och i en femteklass i Kullenskolan
i Skogskullen (C på kartan). Under åren har fältarbetet haft lite varierande
karaktär bl.a. för att de fortsatta skolvägarna kom att se olika ut för barnen.
Under det första året när barnen gick i skolår 5, barnen från Skogskullen i
Kullenskolan och barnen från Tallvik i Tallskolan, var jag med dessa två
skolklasser varje termin40, en treveckors period vardera. Det andra året gjorde jag fältarbetet mer utspritt under terminerna. Barnen gick då i skolår 6
och var fördelade på tre skolor, Kullenskolebarnen gick kvar i samma skola
medan barnen från Tallvik gick antingen i Östra skolan eller i Centrumskolan. På liknande sätt gjorde jag på höstterminen i skolår 7 när barnen också
var fördelade på tre skolor, de tidigare Kullenskolebarnen gick nu i Östra
skolan medan de tidigare Tallskolebarnen gick i Östra skolan, Centrumskolan eller i Friskolan. Nedan visar jag schematiskt vilka skolor barnen från
Skogskullen och Tallvik kom att gå i under fältarbetsperioden samt även en
karta över förorten och dess skolor.

40

Fältarbetet gjordes inom ramen för en halvtidstjänst i BUSS-projektet. För att få möjlighet
till sammanhängande fältarbetsperioder trots antalet barn organiserades fältarbetet i treveckors
perioder det första året. Avsikten var att, även om det skedde inom avgränsade perioder, skapa
en kontinuitet i fältarbetet som gav möjlighet till att etablera en relation till barnen och att
t.ex. följa upp en aktuell händelse dagen efter. När barnen sedan blev utspridda på flera skolor
var detta inte längre möjligt.
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Figur 2. Förortens skolor, A-D
A: Tallskolan B: Centrumskolan C: Kullenskolan D: Östra skolan

År 5:
År 6:

Skogskullen
C klass 5 i Kullenskolan
C klass 6 i Kullenskolan

År 7:

D klass 7 i Östra skolan

Tallvik
A klass 5 i Tallskolan
D klass 6 i Östra skolan
B klass 6 i Centrumskolan
D klass 7 i Östra skolan
B klass 7 i Centrumskolan
samt klass 7 i Friskolan (ej med
på kartan)

Fältarbetet har framförallt bestått av deltagande observationer – huvudsakligen i skolan men även i stadsdelen och vid olika fritidsaktiviteter – och
gruppintervjuer kring olika teman som t.ex. var barnen brukar vara i skolan
samt i och utanför stadsdelen, skolvägen, val av skola, fritidsvanor m.m.
Fältarbetet har också bestått i att låta barnen fotografera och arbeta med kartor på olika sätt. Hur jag gått tillväga i de delar som jag huvudsakligen bygger mina analyser på kommer jag att lyfta fram i det här kapitlet. Det finns
emellertid mycket empiriskt material som inte explicit kommer till uttryck i
avhandlingen men som ändå är en del av min etnografiska kunskap, se bilaga
1 för en beskrivning av fältarbetets alla olika delar samt det empiriska materialet.

Tillstånd och tillträde
För att bedriva forskning krävs som nämnts både formella och informella
tillstånd. De formella tillstånden gjordes tillsammans med de ansvariga i
forskningsprojektet och följde ett typiskt uppifrånperspektiv där vi började
med att erhålla de kommunala skoltjänstemännens tillstånd för att överhuvudtaget genomföra studien, därefter gick vi via rektorerna till klasslärarna
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för att få tillträde till två skolklasser. När de två klasserna var klara presenterades hela projektet på ett föräldramöte och föräldrarna fick ta ställning till
om deras barn skulle delta i studien. Det innebar att när jag träffade barnen
första gången hade deras föräldrar redan bestämt huruvida de skulle ingå i
studien och det återstod att också få barnen att bli intresserade av att delta.
Vid det laget hade projektet blivit insläppt av en rad formella grindvakter
men nu var det barnen själva som kunde agera grindvakter och låta mig få
delta i deras aktiviteter eller inte. Jag presenterade studien för barnen och
visade att jag var intresserad av att vara med dem, ta del av deras erfarenheter och liv i och utanför skolan, bl.a. genom att befinna mig där de var och
ställa olika frågor. Samtidigt inväntade jag (i likhet med t.ex. Corsaro, 1981,
Thorne, 1993) barnens initiativ till delaktighet, vilket kom ganska snart
”Kom Katarina, vill du vara med oss?”. Det var inte bara jag som ställde
frågor till barnen. De i sin tur ställde också många frågor om mig och projektet samt hur de skulle bli presenterade där och hade en del synpunkter på vad
som var viktigt att ta med. Det kan man se som att barnen redan från början
agerade som reflekterande agenter i forskningsprocessen (Evaldsson, 2001).
Redan i mitt första möte med klasserna försökte jag beskriva min roll som
fältarbetare och att jag var där för att lära av barnen, genom att vara tillsammans med dem och på olika sätt be dem berätta om sin vardag. Jag har varit
med barnen på olika platser under själva skoldagen t.ex. i korridoren, klassrummet, matsalen, skolgården och på vägen hem från skolan. Jag har också
varit med under mer ovanliga skoldagar, som friluftsdagar, familjefester och
lägerskolor samt en del i barnens stadsdelar och på olika fritidsaktiviteter.
I båda ursprungsklasserna var nästan, men inte riktigt, alla barnen formellt
med i studien. Jag var mån om att inte totalt negligera de barn som inte var
med men var ändå angelägen att förmedla till dem, och övriga, att deras beslut att avstå respekterades utan vidare frågor. En anledning till detta var att
jag inte visste om det var ett beslut som barnen varit delaktiga i eller om det
var enbart föräldrarna som avgjort detta. Därför valde jag ett förhållningssätt
till dessa barn där jag såg dem som elever i klassen41, hälsade på dem och
småpratade lite om situationen så krävde men tog annars inga initiativ. Om
barnen själva sökte upp mitt sällskap försökte jag vara tillgänglig. I slutet av
den första fältarbetsperioden kom en flicka fram till mig och undrade om
hon kunde få komma med i studien för ”jag har ångrat mig hela tiden”. Det
gick förstås bra, efter att hennes föräldrar givit sitt tillstånd. Jag var noga
med att vid varje fältarbetsperiod påminna barnen om att de kunde avbryta
sin delaktighet i studien och att de som inte varit med tidigare kunde komma
med. Det var flera barn som inte varit med från början som kom med till den
41

När jag vid några tillfällen tillsammans med läraren gjorde något med hela klassen, som
också var en skoluppgift, deltog även de barn som inte ingick i studien men då samlade jag
inte in deras material. Deras fotografier var också med på en utställning men efteråt sparade
jag dem inte.
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andra perioden och några av de barn som flyttade till klasserna tackade också ja. Det var inga barn som avbröt sitt deltagande. Jag har däremot inte följt
upp de barn som flyttade från stadsdelarna.
Tillträdet är inte enbart formella tillstånd och heller inte förhandlat en
gång för alla utan en process som sker hela forskningsprocessen igenom.
Många gånger blev jag inviterad till olika platser och aktiviteter, där barnen
visade vad de gjorde och ibland blev jag delgiven viktiga förtroenden. Vid
andra tillfällen kände jag att min närvaro var besvärande för några barn och
att de svarade undvikande på mina frågor. Då försökte jag backa lite och
hålla mig på avstånd med respekt för deras integritet (se t.ex. Strandell,
1994). Huruvida det har lyckats är svårt att avgöra men jag har försökt vara
lyhörd för barnens önskemål och respektera deras beslut angående vilken
delaktighet de velat ha.
Barnen har alltså varit medkonstruktörer i forskningsarbetet på olika sätt.
Det har som nämnts skett genom att jag aktivt har efterfrågat barnens perspektiv och berättelser, t.ex. i intervjuer och genom att be barnen själva fotografera samt arbeta med kartor. Det har även skett genom att barnen på eget
initiativ har bidragit med kunskap om sådant som de ansett vara viktigt och
därigenom agerat som reflekterande agenter även i forskningsprocessen.

Annorlunda vuxen i skolan
För att få tillträde till barnens aktiviteter var jag (i likhet med Corsaro, 2003,
Ivarsson, 2003 och Strandell, 1994) noga med att poängtera, för både barn
och vuxna, att jag inte skulle vara någon extralärare eller ta något skolpersonalsansvar42. Snarare skulle jag ha en ganska ovanlig roll för att vara en vuxen i skolan. Min ambition var att försöka få tillträde till barnens vardagsliv i
skolan och ville markera min roll genom att vara där på villkor som var så
lika barnens som möjligt43. Det innebar t.ex. att när barnen väntade utanför
skolan på morgonen innan de fick gå in och sedan stod i kö i korridoren innan de gick in i klassrummet så väntade och köade jag tillsammans med
dem. Jag använde samma toalett som barnen, tog av mig skorna innan jag
gick in i klassrummet och tassade omkring i strumplästen medan andra vuxna på skolan hade inneskor etc. Jag undvek att göra typiska vuxensaker som
t.ex. att vara i personalrummet eller att prata med lärarna. På rasterna var jag
tillsammans med barnen där de befann sig och deltog i deras aktiviteter när
jag blev inbjuden. Här ser jag hur min roll (liksom Bliding, 2004; Thorne,
1993) varierar mellan att vara en vuxen deltagare i barnens aktiviteter och en
passiv åskådare. På lektionerna var jag mer passiv och gjorde inte samma
42

Med det menar jag t.ex. att se till att barnen följer skolans regler i smått och stort.
Jag är i likhet med t.ex. Thorne (1993) givetvis medveten om skillnaden mellan att vara 11
år och elev i skolan och att vara medelålders kvinna på besök i skolan för att göra en etnografisk studie.
43
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sak som barnen utan satt vid sidan av, observerade och antecknade44, dels
vad som skedde under lektionerna, dels sådant som jag kanske inte hunnit
med att anteckna från rasten innan. Jag var egentligen mest intresserad av
vad barnen gjorde tillsammans på rasterna men för att få gå ut på rast behöver man vara på många lektioner.
Emellanåt kändes det som om barnen såg mig mer som en kompis än som
något annat, t.ex. när jag tillsammans med Marja och Nora på Elevens val
arbetat med att måla lekrutor på småbarnens skolgård. När vi gått in för att
tvätta av oss färgen tappade vi bort varandra och Marja blev omringad av en
massa småbarn ute på skolgården. När Nora och jag kom ut blev vi utskällda
av Marja för att vi var ”de schysstaste på hela skolan som lämnade henne
ensam med alla småbarn”. (Fältanteckningar 980506)
Om barnen frågade mig om sådant som rörde skolarbetet eller annat i skolan så hänvisade jag till läraren. Det tog inte så lång tid att etablera dessa
roller även om det ibland väckte frågor, hos både barnen, läraren och mig
själv. ”Varför hjälper du inte till?” frågade barnen ibland och det var oftast
lätt att motivera detta för både dem och mig själv. Däremot fanns det situationer när jag också själv ställde frågan ”varför hjälper jag inte till?” t.ex.
när en oerfaren vikarie hade problem i klassen och jag inte kom vikarien till
undsättning. Då kände jag mig i min roll som passiv i klassrummet osolidarisk med vikarien och med en del av barnen eftersom jag kanske hade kunnat
göra en insats för arbetsklimatet45. De lärare som gav mig möjlighet att
komma in i deras klasser var från början på det klara med att de inte skulle få
någon assistans av mig i klassrummet. Det var inledningsvis ett ovant beteende för både mig och lärarna eftersom man som vuxna i skolan ofta hjälps
åt i klassrummet och efteråt reflekterar över vad som skett under en lektion.
Istället var jag som vuxen i skolan betraktat en ganska oartig person, kom in
som en i raden av barn och slank snabbt ut på rast när det ringde ut. Nu var
det förstås inte alltid så. Ibland behövde jag konferera med läraren om praktiska saker, som t.ex. boka tider och annat, medan ibland hade läraren information att ge mig om olika saker och sådant skedde ofta i samband med rast.
Dessutom uppstod ibland situationer när jag blev ombedd att göra sådant
som tillhör en mer traditionell vuxenroll på skolan, t.ex. att släppa in barnen
i matsalen då läraren blivit upptagen med ett viktigt samtal. I vanliga fall
brukade jag köa tillsammans med barnen och i den aktuella situationen talade jag om för barnen att jag just då fått ett uppdrag att sköta och bad dem om
hjälp med att berätta hur det skulle gå till – och vi löste den situationen till44
Att som observatör ”sitta i ett hörn” och observera och anteckna är ett ganska vanligt förhållningssätt inom etnografisk skolforskning (se t.ex. Bliding, 2004; Sahlström, 1999; Thorne,
1993) men det finns även andra strategier som t.ex. när Jan-Olov Hellsten (2000) gjorde
samma skoluppgifter som eleverna.
45
När vikarien bad mig om goda råd föreslog jag att han kunde diskutera med några kollegor i
personalrummet hur man kan hantera en sådan situation. Det vet jag inte om han gjorde men
rektorn kom i alla fall förbi lektionen efteråt i ett ärende.
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sammans. När man ska vistas en längre tid i ett sammanhang blir det konstigt om man uppträder helt emot alla gängse normer. Lärarna var också
grindvakter som hade släppt in mig men som också hade möjlighet att stänga
mig ute om det blev för besvärligt för dem att ha mig där, vilket gjorde att
jag var beroende av deras samarbetsvilja. Min uppfattning är att min roll som
fältarbetare i skolan ändå var tydlig för alla inblandade vilket gjorde det hela
enklare, för både dem och mig. Det uppstod emellertid några speciella situationer när våra olika roller omförhandlades, t.ex. när det i början av mitt
fältarbete inträffade en svår olycka med flera av barnen i studien involverade. Olyckan skedde på barnens fritid men kom att få stort inflytande även i
skolan på olika sätt46. I samband med detta var en klasslärare i stort behov av
att prata med någon och eftersom jag fanns där så vände hon sig till mig. När
hon då frågade mig om jag ville följa med till personalrummet för att ta en
kopp kaffe och prata gjorde jag självklart det. I andra lägen tackade jag istället nej till att gå och ta en kopp kaffe och gick i stället ut med barnen på rast.
Lärarna har givit mig information om barnen som varit mycket värdefull
att få samtidigt som det var viktigt att jag skapade mig en egen bild av barnen. Det speciella här var också att jag i min tur inte gav någon information
tillbaka till lärarna (se även Gordon et al., 2006 för en diskussion kring detta). Jag förde inte vidare det som barnen gjorde eller berättade till läraren
eller någon annan47. Hemliga klubben är ett exempel på när barnen försäkrade sig om att jag inte skulle föra vidare det som de berättade för mig. Vid
andra tillfällen, särskilt i början av mitt fältarbete uttryckte barnen en stor
förvåning över detta. I mina fältanteckningar står följande:
Helen och Sandra kommer och sätter sig bredvid mig (i korridoren) och
undrar vad jag skriver. Jag visar något jag skrivit om dem från lektionen
innan. … De vill gärna se mer men jag säger att jag inte kommer att visa
vad jag skrivit om andra. Vi pratar lite om mitt skrivande. De börjar referera vad som händer i lokalen ”nu sparkar Ahmed fotboll inomhus fast
man inte får, skriv det!” osv. Nora tycker att jag ska säga till fröken att de
har hållit på med bollar inomhus så bollarna blir inlåsta i en vecka. Jag
berättar att jag inte talar om för fröken vad de gör. ”Gör du inte?” säger
Sandra förvånat. (Fältanteckningar 971009)

46
Olyckan som skedde på fritiden kom att ha stort inflytande på livet i skolan den närmaste
tiden både för dem som var direkt involverade och för andra, vilket understryker att det finns
många beröringspunkter mellan skola och fritid i barns liv (se t.ex. Christensen & O’Brien,
2003; Öhrn, 2005).
47
Även här finns det undantag, t.ex. dagen efter olyckshändelsen som flera av barnen varit
involverade i gav jag en av pojkarna rådet att uppsöka skolsköterskan för ett mindre sår.
Dessutom tyckte jag att han verkade tagen och fortfarande chockad av händelserna dagen
innan vilket jag berättade för hans lärare som förberedde krishanteringen av situationen för de
involverade samt hela klassen.
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Även om det bör vara samma etik som gäller studier av barn som av vuxna
så innebär en närgången och långvarig studie av barns vardagsliv ett stort
ansvar. Det är särskilt viktigt i relation till den i skolsammanhang ganska
ovanliga roll när jag har försökt undvika en vanlig vuxen auktoritetsposition.
Utifrån sådana frågor är denna detaljerade beskrivning av hur jag agerat i
fältarbetet och reflekterat över olika etiska dilemman särskilt viktig.

Fältanteckningarna
Mina fältanteckningar har alltså väckt en del intresse hos barnen, hos en del
mer än hos andra. ”Ivan är mycket nyfiken på vad jag skriver i boken, kollar
lite mest varje gång han går förbi. ’Är det roligt att skriva? Hur mycket har
du skrivit? Ledsnar du inte?’” (Fältanteckningar 981005). När barnen frågade vad jag skrev så visade jag det om anteckningarna handlade om just dem.
Ibland läste jag istället eller berättade vad jag skrivit medan vid andra tillfällen sa jag nej då det inte handlade om dem. Det är inte bara barnen som varit
intresserade av vad jag skrivit. I början av fältarbetet frågade t.ex. en lärare
vad jag skrev på en lektion och såg lite lättad ut när jag svarade att jag antecknade vilka kläder barnen hade på sig. Vid ett annat tillfälle använde sig
en lärare av min roll, när barnen efter en bildlektion höll på att städa, satte
hon sig vid katedern och sa ”Jag gör som Katarina, observerar och antecknar städtekniken.” (Fältanteckningar 981022). Oftast har jag skrivit i en liten
anteckningsbok som går ned i en ficka, vilket gjort att den varit lätt att
plocka upp och ned. Jag antecknade i många situationer både ute och inne.
Under lektionerna har jag dessutom passat på att förutom anteckna sådant
som sker där även skriva om det som hänt utanför lektionen, t.ex. på rasten
innan. I klassrummet är det enklare att sitta med papper och penna och skriva. Det ingår i det som man förväntas göra i ett klassrum medan det ute på
skolgården kan vara svårare, särskilt när jag också deltagit i barnens aktiviteter. Anteckningarna har jag i slutet av varje dag skrivit rent, vilket har varit
nödvändigt eftersom jag annars snabbt glömt vad olika förkortningar och
koder stått för. Renskrivningen har varit mycket betydelsefull och givit utrymme för reflektion. Under senare delen av fältarbetet använde jag en liten
minidator och antecknade i. Bytet från anteckningsbok till minidator väckte
en del uppmärksamhet och intresse, särskilt hos vissa datorintresserade pojkar. I fältanteckningarna har jag genomgående kompletterat beskrivande
anteckningar med reflekterande över t.ex. etiska dilemman.
Jag kommer vid 8-snåret på morgonen. Mosa och Ibrahim står och tråkar
Kemal utan entrén. ”Kemal är grym! Vi vill vara som Kemal. Knyta
skorna som Kemal” osv. De puffar och buffar på honom och när Kemal
buffar tillbaks på Ibrahim säger Mosa: ”Rör inte min kompis!” och buffar
ordentligt på Kemal. ”Rör inte min kompis!” säger jag då till Mosa för jag
står inte ut med att bara stå bredvid. Mosa skrattar, svarar ”rör inte min
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kompis” och blir lite mjukare i sitt buffande. (Hur gör man i sådana situationer??? Det är bara så vidrigt när det ska se ut som skoj det som inte är
skoj.) Mosa berättar sedan att han fotograferat sin skolväg men inte skrivit fotojournalen. Kemal berättar att ha glömt att ta med kameran hem så
han har inte fotat. Ivan kommer och Mosa och Ibrahim går över på honom. Kemal ler lättat och säger ”Bra! Gå över på honom istället!” Johannes och Ali kommer och berättar om att i den kameran som Johannes
hade haft tog filmen slut efter ett kort. Jag går över till att prata med dem
och Mosa, Ibrahim, Kemal och Ivan går längre in i hörnet.
(Fältanteckningar 981013).
Det här är ett exempel på en problematisk situation då det är svårt som fältarbetare att veta hur man ska agera och jag har tydligt uttryckt min frustration i fältanteckningarna. Det är också en konsekvens av det som Eder &
Corsaro (1999) beskriver då man intar en position utan en traditionell vuxenauktoritär roll i relation till barnen. Här valde jag att markera att det jag såg
inte var okej och att agera i försvar för Kemal. Genom att använda samma
”kompis-uttryck” som barnen blev det hela lite skämtsamt vilket Mosa hakade på, skojade vidare och situationen blev mindre laddad. Därmed nöjde
jag mig och gick inte vidare i situationen utan var snarare lättad när jag gavs
en möjlighet att gå över till något annat, som det praktiska problemet med
kameror. Det finns också andra situationer där jag kände mig feg som undvek problematiska situationer för att jag inte ville agera vare sig som ”traditionell vuxen” och ingripa eller vara del i ett oschysst beteende. Däremot har
jag agerat när något uppstått i en situation som jag redan var delaktig i. Vid
ett Luciafirande tryckte t.ex. Mosa in bordet så att Babak som satt bakom
blev pressad mot väggen. Då sa jag bestämt ifrån till Mosa ”Här sitter faktiskt vi!” och han såg förvånat på mig och slutade. När det vid enstaka tillfällen varit bråk i form av slagsmål mellan barn i skolan så upphörde de oftast
när jag kom. Om inte så ingrep jag och särade på barnen, tröstade de som
eventuellt behövde tröstas men följde inte upp det hela efteråt eller berättade
om det för skolpersonalen. Mitt agerande var heller inte alltid så genomtänkt
som t.ex. när jag drog ned mössan på en pojke.
King48 i snön….Babak står framför mig i kön och kramar mig (i midjehöjd dit han når och nästan sjunker in i min stora dunjacka) ”Krampojke”
säger han om sig själv. Jag klappar honom lite och han släpper efter en
stund. ”Fjant!” säger Pontus som står bakom mig i kingkön, varpå den
neutrale fältarbetaren drar ner mössan på Pontus. Han kommenterar det
inte utan drar bara upp den igen. Lite senare kommer Johannes som blivit
utskjuten fram och kastar sig om halsen på Pontus. Då vänder sig Pontus

48

Kingspelet beskrivs i kapitel 4.
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till mig och säger ”han är också en krampojke” och ler. (Fältanteckningar
981117)
Först kändes det jättelarvigt att ha dragit ned mössan på ett av barnen men
det blev inte alls så dumt i alla fall när Pontus sedan ler mot mig i samförstånd. För mig var det också svårt att hantera den tillgivenhet som Babak
visade mig. I kingspelet kom han fram flera gånger och kramade mig samt
erbjöd mig att spela tillsammans med honom i samma ruta. Det gjorde jag
några omgångar men avstod sedan och såg istället till att jag hamnade en bit
ifrån honom i kön. Som fältarbetare var jag angelägen om att vara tillsammans med alla barnen och att inte bli alltför upptagen av någon, vilket ibland
var en svår avvägning då någon eller några barn kunde vara särskilt angelägna om min uppmärksamhet. Jag var i likhet med Thorne (1993) mån om att
inte bli upptagen av någon eller några utan ha utrymme för att röra mig mellan olika grupperingar. Här hade jag vissa begränsningar eftersom det inte
var lika lätt för mig att delta i alla typer aktiviteter. Min kompetens i att hoppa hage och spela basket var större än när det handlade om t.ex. fotboll. Barnen var ändå många gånger inbjudande och tålmodiga även om det fanns
gränser över hur mycket de ville anpassa sig efter mig.
Lunchrast. Jag går runt på skolgården efter maten. Möter Kemal som undrar om jag inte vill vara med på fotboll (vad gör man?). Kemal och jag går
ned till fotbollsplanen och Kemal frågar om vi får vara med. Det får vi.
Det är fyror, femmor och sexor som spelar, enbart killar. Från vår klass är
det Yashar, Tim och Ahmed som är med. När jag ser lite tafatt ut på planen ropar Kemal till mig: ”Katarina, du kan ropa så här: Kompis passa!”
vilket jag inte gör. De passar tappert till mig några gånger och sedan upphör de. De ler lätt överseende och någon gång så ropar en killen från en
annan klass ”Hon är nybörjare”. Det kommer några nya deltagare och
några går därifrån. Det är två flickor från sexan som kommer och är med.
När några andra går därifrån passar även jag på att gå. Kemal vinkar och
ler. Jag möter Karin och Isabella som håller på med en boll-lek där de i ett
uppritat rutmönster bollar ett mönster som de sedan ska komma ihåg och
hoppa likadant. Man får hålla på tills man hoppar fel och då är det nästas
tur. De frågar om jag vill vara med och det är jag. Här klarar jag mig bättre än i fotbollen. Det kommer också tre yngre barn, en pojke och två
flickor och deltar de också. Karin och Isabella låter dem vara med utan
kommentarer. De tittar lite på varandra när de små gör fel. Karin upptäcker att vi är flera minuter försenade till lektionen och på vägen till klassrummet är det flera elever i andra klasser som vet det och kommenterar
det. Vi får tillsägelse av läraren för att vi är sena.
(Fältanteckningar 980506)
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Ja, vad gör man? Det var en fråga som jag ställde mig mer än en gång. Det
uppstår i fältarbete hela tiden situationer som man inte kan förutse och som
det kanske inte heller finns några entydiga lösningar på. Min ambition var att
nappa på de inviter till att delta i aktiviteter som jag fick och att se till att de
blev så variationsrika som möjligt med avseende på var jag var, vilka aktiviteter och med vilka barn. När det gällde fotboll, där jag hade svårt att smälta
in i aktiviteten, bestämde jag mig för att min talang som observatör var bättre att använda. Intressant är att när jag gjorde aktiviteter tillsammans med
barnen så kunde nya och oväntade situationer inträffa. Ibland fick jag tillsammans med barnen tillsägelser av lärarna för att inte följa reglerna men
ibland slapp både jag och barnen detta, vilket några barn utnyttjade emellanåt ”vi får nog inte skäll nu när Katarina är med oss”. Tillsammans med barnen var jag ganska ofta på platser där man egentligen inte får vara eller vid
tider då man inte får vara där och emellanåt kunde det uppstå lite märkliga
situationer. Som här när det handlar om att försöka vara inne på uterasten.
Sandra, Mariana, Nora och Ivana drar runt och jag hänger på dem. Det
verkar vara flera lärare som bevakar korridorerna så att alla verkligen är
ute. Det är snöigt och kallt ute och flera försöker gå in. En lärare låser
korridordörren. ”Vi går in för att se vad det står på matsedeln” säger en av
tjejerna (de var nyligen inne och gjorde det) och vi går till en annan dörr
som är olåst. De diskuterar lite huruvida de ska göra det eller inte ”vi blir
bara utkörda!”, ”nejdå!”. Inne i korridoren utanför matsalen så läser de
långsamt långsamt – som om de inte kan läsa – så att det ska ta lång tid.
När de sedan går ut igen diskuterar de huruvida de ska ta den vägen där
det inte står en lärare eller om de ska den där läraren står. ”Vi säger att
Katarina har givit oss löfte” säger Nora. Men jag säger att jag inte kan bestämma där så säger hon att ”vi får säga att Katarina är psykiskt förvirrad
och tror att hon kan bestämma här och hon har sagt att vi får vara inne.
Nej, jag bara skojar!” säger hon sedan snabbt. (När vi går förbi läraren tittar jag inte dit utan låtsas att jag inte syns i klungan av flickor – lite knepigt att vara regelöverskridare.) Läraren säger inget till oss och Nora konstaterar att ”det är för att Katarina är med!” Vi går ett varv runt skolgården och sedan är det dags att gå in.
(Fältanteckningar 990113).
Fältanteckningar kan givetvis göras på många olika sätt och Emerson (et al.,
1995) diskuterar ingående arbetet med att skriva etnografiska fältanteckningar. Den som under fältarbetet varit min huvudsakliga inspirationskälla är
Corsaro (1981) som beskriver hur han delar in sina fältanteckningar i fyra
typer; fältanteckningar där han skriver ned de aktiviteter som sker dvs. vem
som gör vad, var och med vem, personliga anteckningar som handlar om
hans egna upplevelser av situationen, metodologiska anteckningar där han
resonerar om hur han använder metoden och vad som kan göras annorlunda
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etc. samt teoretiska anteckningar där han allteftersom utvecklar sina teoretiska resonemang. I min lilla bok har jag inte gjort en sådan uppdelning utan
försökt hålla mig till anteckningar om vad som sker, var och med vem. Däremot har jag haft Corsaros kategorier i åtanke när jag efter varje dag skrivit
rent mina anteckningar. Anteckningarna från fältet har varit mer eller mindre
sammanhängande, fyllda med förkortningar och symboler av allehanda slag
som är svåra att tyda efter en tid och därför har det varit viktigt att kontinuerligt skriva rent dem (se även Emerson et al., 1995). Vid renskrivande har jag
även inkluderat reflektioner av olika karaktär.
Förutom att på olika sätt ”hänga omkring” med barnen i skolan genomförde jag också mer organiserade aktiviteter som gruppintervjuer kring olika
teman, arbete med kartor och barnens fotograferande.

Gruppintervjuerna
Det har förekommit många olika typer av samtal under fältarbetet med både
grupper av barn och enskilda barn medan de mer organiserade intervjuerna
har skett i olika former av gruppkonstellationer. Intervjuerna som haft karaktären av gruppintervjuer (med 2–5 deltagare i varje grupp) kring olika teman
har genomförts på lektionstid i ett avskilt rum där de spelats in på ljudband.
Det har t.ex. varit teman om fritidsaktiviteter, skolgårdskartor, att välja skola
och att börja i en ny skola samt fotografier från fritid och stadsdel. Alla barn
i studien har deltagit i intervjuerna vilket innebär att det blivit ett antal intervjuer för varje tema49. Den första intervjun var, förutom att den var ämnad att
barnen och jag skulle lära känna varandra, fokuserad på deras fritid. Där
ställde jag frågor om vad barnen brukade göra på sin fritid, t.ex. i organiserade fritidsaktiviteter och på egen hand. Genom att ställa olika följdfrågor
försökte jag stimulera barnen att berätta både för varandra och för mig om
sin fritid. På liknande sätt har jag gått tillväga när det handlat om teman som
skolval och att börja i ny skola. Ambitionen har varit att barnen berättar om
och diskuterar sådant som varit viktigt för dem. Samma ambition har jag haft
när det handlat om skolgårdskartor samt fotografier från fritid och stadsdel
men här har strukturen för intervjuerna delvis sett annorlunda ut. I intervjuer
om kartor50 och fotografier har det också ingått att barnen arbetat praktiskt
med dessa. De har suttit tillsammans och arbetat att göra med olika markeringar på kartor eller göra fotoalbum. Ofta har barnen småpratat med varandra under arbetets gång och kommenterat varandras markeringar eller
fotografier samt ställt frågor till varandra. Hela denna process har jag spelat
in vilket jag också har gjort när de senare berättat för varandra och mig om
sina respektive kartor och album.
49

Se Bilaga 1.
Stadsdelskartorna gjordes däremot på lektionstid och samtalen kring dessa spelades inte in
förutom för de barn som gick i Centrumskolan, se Bilaga 1.
50
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Ambitionen var att skapa intervjugrupper så lika barnens kamratgrupper
som möjligt (se t.ex. Woods, 1986). Därför satte jag samman grupper utifrån
hur jag sett att barnen brukade umgås och med hänsyn till praktiska saker
som lärarens planering, specialundervisning, att någon var sjuk mm. Eftersom barnen mest umgicks med dem av samma kön blev grupperna också
enkönade. Vissa grupper var enkla att konstruera medan andra var svårare
eftersom inte alla barn självklart hade bestämda kamrater i klassen. Vid enstaka tillfällen hade något barn önskemål om att byta grupp med motivering
att de inte ville missa det som skedde på den aktuella lektionen, vilket gick
bra. Vid intervjuerna kring stadsdel- och fritidsfotografierna varierade tillvägagångssättet mellan skolorna. I en skola valde jag ut ett barn som i sin tur
fick välja två andra kamrater att ta med på intervjun. Innan gjorde vi en
överenskommelse att de som blev utvalda av en kamrat inte hade möjlighet
att tacka nej utan bara ja, vilket fungerade väl och även här blev grupperna
enkönade. I en annan skola passade det bättre att jag delade in barnen i par,
utifrån hur de brukade umgås och även det blev enkönade par. I Kullenskolan gjordes samma typ av intervjuer parvis utifrån den ordning som barnens
fotografier hamnat på filmrullarna. Det innebar att barn som inte brukade
umgås tog del av varandras bilder från hem och fritid. Ofta blev paren också
könsmixade. Efter att tidigare haft positiv erfarenhet av att intervjua barn
som kände varandra väl tillsammans var jag osäker inför dessa intervjuer där
barnen inte kände varandra lika väl. De visade sig emellertid vara mycket
intressanta för där uppstod ibland spännande samtal där barnen intresserat
frågade varandra om sådant som de inte kände till tidigare, som t.ex. när
Kemal frågar Johannes en mängd olika saker om hans hem och familj51. Med
dessa erfarenheter, och i likhet med Hammersley & Atkinson (1995) som
poängterar vikten av att variera sina metoder, ser jag en fördel i att intervjugrupperna har sett olika ut. Det genererade olika typer av samtal beroende på
om barnen kände varandra väl eller inte samt utifrån de teman som var aktuella. I vissa grupper var barnen mycket intresserade av att berätta om olika
saker för både varandra och mig medan det i andra grupper var mer fåordiga
samtal. Genomgående var det dock bra att ha teman som utgångspunkt för
gruppintervjuerna och både fotografier och kartor var till stor hjälp.

Kartorna
Som tidigare nämnts har arbetet med kartor växt fram under fältarbetet och i
detta har jag inspirerats från olika håll (t.ex. Andersson-Brolin, 1997; Back,
1998; Rasmusson, 1998; Reay & Lucey, 2000a). Det har gällt såväl arbetet
med att försöka få tillträde till olika platser i barnens vardag som med att
51
Intervjun fick i det avseendet likhet med det som Qvarsell (1993) beskriver när barnen i
fokusgruppintervjuer blev mer intresserade av varandra än av intervjuaren. I kapitel 5 finns
intervjun med Johannes och Kemal med.
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studera segregationens konsekvenser och hur barnen förhåller sig till trygga
eller farliga platser i sin omgivning. Det var framförallt två varianter av kartor som vi arbetade med, dels en karta över skolgården och dels en karta över
förortens olika stadsdelar. Skolgårdskartorna arbetade barnen med i en intervjusituation. Barnen satt i grupper om tre till fyra tillsammans med mig och
samtalade om sin skolgård, där de har började med att göra markeringar med
olikfärgade klistermärken på en karta över skolgården. Här är ett exempel på
en sådan karta.

Figur 3. Karin år 6, Kullenskolan

Röda markeringar står för platser där barnen brukar vara, guldstjärnor för
favoritplatser och svarta för platser de undviker. Barnen arbetade med dessa
i gruppintervjuer där de berättade för varandra och för mig om sina kartor.
En del av barnen gjorde precis likadana kartor som sina kompisar eftersom
de brukade vara på samma platser på skolgården medan andra gjorde mer
egna kartor. Det varierade en del mellan grupperna men även inom grupperna. Ibland ifrågasatte barnen varandras markeringar och det uppstod intressanta diskussioner kring egna och andras kartor, som i andra typer av fokusgruppintervjuer. Barnen fick från början tre till fyra klistermärken av samma
färg men de som bad om fler fick det. Några protesterade över det statiska i
kartan genom att rita om t.ex. de röda prickarna till fotspår för att poängtera
att de inte står stilla utan att de rör sig som när Sonja och Helen berättade i
gruppintervjun kring kartan (980518) om när de går runt skolan i det som de
kallar motionsslingan. De la dessutom till detaljer som de saknade på kartan,
t.ex. klätterställningarna. Jag har inte sett dessa och andra olikheter som ett
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problem utan snarare som en del i barnens berättelser där de visar upp sig
själva. I arbetet med skolgårdskartorna visste barnen att dessa inte skulle ses
av läraren eller någon annan på skolan, vilket t.ex. pojkarna i Hemliga klubben särskilt försäkrade sig om innan de berättade om klubben nere på gamla
toa. Stadsdelskartorna däremot arbetade klasserna med på en lektion tillsammans med lärarna, som blev intresserade av att ha det som en del i undervisningen om kartförståelse. Här följer ett exempel på en sådan karta.

Figur 4. Elin, år 5 Tallskolan

Jag introducerade arbetet med stadsdelskartan och höll i det tillsammans
med läraren. Vi började med att barnen fick leta reda på var de själva bodde
och var skolan låg på kartan. Därefter fick de arbeta individuellt med kartorna men kunde också samtala med varandra, be om hjälp med att hitta olika
platser och diskutera var de brukar vara etc. Barnen orienterade sig väl på
kartorna, ibland med lite hjälp av kamrater eller av lärarna och mig som gick
runt i klassen. På den här kartan skulle barnen markera fler platser, ett kryss
där de bor, ett rött inringat område där de känner sig hemma, gul markering
där flick-kamrater bor, blå där pojk-kamrater bor, ett streck för skolvägen,
röd markering för platser där de brukar vara, guldstjärnor för favoritplatser,
svart för platser de undviker, ett inringat svart område om de undviker ett
helt område. Elin ringade i sin karta ovan inte in något område som hon känner sig hemma i. Framförallt hennes gula markeringar för platser där hennes
flick-kamrater bor syns inte så väl på kartan eftersom det ligger flera markeringar ovanpå varandra.
Barnen fick även här ett par tre klistermärken av varje sort men fick sedan
fler om de bad om det. Jag satte ingen gräns för hur många prickar de kunde
sätta av varje färg. Under arbetet med den första kartan insåg jag att det behövdes en form av teckenförklaring för att förstå innebörden av alla markeringar och bad barnen skriva det på baksidan av kartan. Arbetet med stadsdelskartan blev även en skoluppgift genom att det skedde i klassrummet på
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lektionstid med läraren involverad. Barnen tyckte mycket om arbetet med
kartorna och några blev särskilt förtjusta i de skimrande guldstjärnorna och
bad att få med sig några extra sådana. En av pojkarna satte en svart prick i
pannan och gick omkring så resten av dagen och sa att han såg farlig ut. Jag
har återkommit till kartorna varje år och i år 7 var jag lite osäker om barnen
skulle tycka att kartorna och klistermärkena var larviga, men de uttryckte
fortfarande att det var roligt. Eftersom jag i studien också sett att kartorna
och de förutbestämda markeringarna kunde bli styrande för barnens berättelser ville jag att de också skulle göra sina egna kartor52 och därur växte behovet av att kombinera kartor med andra metoder, som att låta barnen själva
fotografera.

Fotograferandet
Den stora poängen med fotograferandet är att barnen genom att fotografera
på egen hand har haft stor frihet att själva välja vad de vill berätta. Avsikten
med att använda flera metoder och uttrycksformer har varit att skapa en
mångfacetterad bild av barnens identitetsarbete och sociala geografier och
barnens fotografier och berättelser har väsentligt bidragit till detta. Jag lånade ut kameror till barnen och bad dem att själva fotografera viktiga platser
och aktiviteter, (i likhet med t.ex. Rasmusson; 1998, Rasmussen & Smidt,
2001; Tucker, 2003). Sedan har barnen skrivit texter till sina bilder och även
i intervjuer berättat om de bilder de tagit från sin fritid och stadsdel. Jag hade
fem kameror som barnen lånade i varierande turordning. Var och en förde
fotojournal över vilka bilder de tog. Fotograferanden har skett under lite
olika förutsättningar, förutom att vara en forskningsuppgift har även vissa av
fotografierna varit en del av det ordinarie skolarbetet och det mynnade ut i
en utställning som visades för andra. När barnen har fotograferat har det
skett utifrån vissa teman som skolvägen, platser på skolgården, fritiden och
platser i stadsdelen men det har ändå givit stort utrymme för barnen att välja
motiv.
Fotograferandet i skolgården skedde oftast i par som jag satt samman,
kompisvis. På en skola där jag inte varit sedan terminen börjat och där det
kommit många nya barn i klassen satte jag samman paren efter klasslistan.
När en pojke protesterade över att ha blivit ihop parad med en ganska stökig
pojke föreslog jag att de kunde ta bilderna en i taget och använda kameran
efter varandra, vilket de gjorde. Några av barnen ville vänta med att ta sina
bilder till rasten ”det var inte bra att ta bilder på tomma platser” (Fältanteckningar 980930). Medan andra inte ville fota på rasten när det var många
barn ute och det blev lite uppståndelse över att de skulle fotografera. Annars
52
Inspirerad av bl.a. Bodil Rasmusson (1998) bad jag barnen även att rita egna kartor och
göra en beskrivning av sin närmiljö som de skickade till mig. Det materialet har jag emellertid
inte specifikt arbetat med i den här texten.
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var det tillfälligheter som styrde om det var rast eller lektionstid när bilderna
togs. Vi gjorde en utställning av bilderna på skolvägen och skolgården som
kunde ses av hela skolan samt barnens familjer. Det var också en skoluppgift
där barnen när korten var framkallade på en lektion skrev bildtexterna till
utställningen. I samråd med läraren hade jag skrivit upp instruktioner på
blädderblocket:
1. Numrera fotona med blyerts på baksidan. Utgå från fotojournalen.
2. Skriv en skiss till bildtexten på randigt papper.
3. Klistra fast fotografierna på teckningspapper (mellanstorlek) och skriv
rent bildtexten intill fotot.
När barnen arbetade med detta underströk läraren att de ska skriva ordentligt, snyggt och gärna utförligt – det är ju en skoluppgift.
Att fotografera sin fritid och stadsdelen var en individuell uppgift även
om det var helt okej att fotografera ihop med någon kompis, vilket några
gjort. De här bilderna skulle inte deras föräldrar eller någon på skolan komma att se utan bara de själva, jag och forskningsgruppen. ”Inte ens Lena53?”
frågar någon. ”Nej inte jag heller” säger Lena och jag tillägger att denna
gång får hon förbli nyfiken.(Fältanteckningar 981102). Som nämnts ovan så
gjorde jag sedan intervjuer med barnen kring deras fotografier där de satte in
bilderna i ett album och berättade om dem. Fotograferandet skötte barnen
själva på sin egen tid och de fick låna hem en kamera en vecka. Det var en
ganska krävande uppgift på så vis att de skulle komma ihåg att ta med kameran till de platser där de ville fotografera men också att ta den tillbaka till
skolan då det var dags att lämna tillbaka den. De flesta barnen tyckte att
fotograferandet var roligt och såg fram mot att göra det, men det var också
några som avstod. Återigen var jag noga med att poängtera att det givetvis
var frivilligt att delta. Även för mig var det en grannlaga uppgift, att administrera kameror, filmrullar och färdiga kort. Det uppstod fullt av små missöden som att kameran hade glömts när jag kom till skolan för att sköta överlämnandet, kameror gick sönder, filmrullar kom bort osv. Ett utryck för hur
entusiastiska barnen ändå var är att flera barn tog nya fotografier när deras
kort blivit förstörda eller kommit bort.
När det gäller fotografierna blir det om möjligt mer aktuellt än annars att
diskutera frågan om barnens anonymitet. Jag har hanterat fotografierna på
liknande sätt som annat material i avhandlingen, t.ex. intervjucitat och kartor. Det innebär att jag har lagt till och tagit bort detaljer samt gjort andra
förändringar som inte direkt ändrar bildens karaktär men som ändå skyddar
deltagarnas anonymitet för utomstående.

53

Lena är klassläraren.

69

Fältarbetet utanför skolan
Med fotograferandets och kartornas hjälp har jag fått ett visst tillträde till
barnens hemmamiljöer och fritidsvanor. Barnen har framförallt med kamerans hjälp berättat mer om sina hem och familjer än vad jag förväntade då
jag bad dem fotografera sin fritid och platser i sitt bostadsområde. Många
gånger blev deras fotoalbum verkligen privata.
Jag har gjort en del observationer bland barnen utanför skolan, om än inte
alls i samma utsträckning som i skolan. Jag har följt barnen på deras väg
hem från skolan, varit med på såväl olika fritidsaktiviteter som fotboll, judo,
hemspråksundervisning, pianolektioner, ridning mm som i biblioteket och
vid kiosken. När jag varit med på organiserade fritidsaktiviteter har jag haft
en roll liknande den jag haft i klassrummet, dvs. stått bredvid och iakttagit
situationen. Ibland har jag varit mer med barnen t.ex. på biblioteket. För
övrigt har jag rört mig en del i de aktuella stadsdelarna vilket har inneburit
att jag träffat barn men även föräldrar i olika sammanhang. T.ex. när jag
varit i biblioteket så har det kommit fram föräldrar och småpratat lite med
mig där.

Utträdesprocessen
Tillträdet är en process men även att träda ur fältarbetet är en process. Avsikten var att följa barnen under hela år 7 men eftersom jag väntade barn och
skulle vara föräldraledig kom det att se annorlunda ut. Under den första hälften av ht-99 gjorde jag gruppintervjuer med alla barnen bl.a. om deras erfarenheter av att börja sjuan men det handlade också om avslutandet av vår
relation. Vid intervjuerna berättade jag att jag skulle vara föräldraledig, att
mitt fältarbete därmed skulle vara slut och jag önskade dem lycka till i fortsättningen. Ibland hade jag tidigare bett barnen att skriva brev till mig om
olika saker, t.ex. vad de tyckt om att byta skola, som ett sätt att hålla kontakten vilka några hade nappat på. Inför föräldraledigheten påminde jag dem
om denna möjlighet. Några av barnen hade jag lärt känna ganska väl och
brevväxlat med av och till under själva fältarbetet och efteråt. Jag har svarat
på brev som jag fått men efter att jag avslutat mitt fältarbete har jag inte själv
tagit nya initiativ. Ibland har barnens brev handlat om privata frågor där
någon har bett om goda råd om hur man ska hantera en viss situation. Där
har jag försökt att vara hyggligt stödjande utan att bli för engagerad och
ibland hänvisat till andra vuxna som kan tänkas finnas i vederbörandes tillvaro, t.ex. skolkurator. Det är en svår balansgång att hitta rätt nivå för vad
som är en rimlig kontakt i ett sådant här skede, mitt fältarbete var på ett sätt
avslutat men jag var inte helt på det klara med huruvida jag skulle fortsätta
arbetet med de här barnen i ett senare skede efter min tjänstledighet. Själva
studien kändes inte heller färdig eftersom jag ännu inte skrivit ”Boken om
dem” som jag lovat. Hammersley & Atkinson (1995) menar att likt tillträ70

desprocessen så behöver även utträdet förhandlas tillsammans med dem man
studerat. De ger också exempel på informanter som inte vill låta fältarbetaren lämna fältet. Anette Lareau (2003) har i en etnografisk studie av amerikanska familjers hem och vardagsliv också erfarenhet av barn som uttryckte
glädjen över att ingå i ett forskningsprojekt vilket gjorde att de kände sig lite
speciella och som inte ville att fältarbetaren skulle gå därifrån. Även i mitt
fältarbete fanns enstaka barn som gärna ville fortsätta kontakten. Här har jag
funnit att den som under lång tid arbetat på att få tillträde till barns liv även
bör låta avskedet få ta tid. Det viktiga här är dock att inte tillskriva sig själv
för stor betydelse i andras liv och försöka vara tydlig var gränsen för närhet
går. I likhet med när Babak vill vara nära mig handlar det om att finnas där
till viss del men sedan dra sig tillbaka54. Att göra en studie av den här karaktären innebär ett stort ansvar gentemot barnen och kräver respekt för deras
integritet samtidigt som man tar dem på allvar. Däri ligger också en medvetenhet om hur förföriskt det kan vara att som ung människa stå i centrum
och få uppmärksamhet av någon som står utanför familj och den vanliga
skolan. Det kan ge en känsla av att vara utvald att få stå i fokus för en forskares intresse. För några blev samtalen med mig betydelsefulla i deras tillvaro medan för andra passerade det ganska obemärkt eller kanske mest var
besvärande. Generellt var gensvaret från barnen ändå stort och exempel på
det är när rektorn vid skolavslutningen återgav vad varje klass svarat på frågan vad som varit bäst under året så illustrerades det från klassen som ingick
i studien med ”Intervjuerna med Katarina”.

Urval och analys
Fältarbetet har genomförts under flera år och det longitudinella i studien har
haft som avsikt att lära känna barnen och deras vardagsliv under en längre
tid. Genom flera metoder har olika aspekter av barnens identitetsarbete belysts utifrån en förståelse av barns ageranden och berättelser som identitetsframföranden. De olika delarna i det empiriska materialet ska förstås utifrån
den helhet som den samlade etnografiska kunskapen utgör. De olika metoderna innebär även att jag har ett material med sinsemellan tämligen olika
karaktär. Det handlar t.ex. om deltagande observationer där jag har observerat och noterat vad barnen gör och berättar i vardagliga situationer. Det rör
sig om bandinspelningar av gruppintervjuer där barnen har samtalat med
varandra och mig kring olika frågor. Ibland har intervjuer skett medan barnen arbetat med att göra fotoalbum eller kartor och ibland har det mer handlat om att verbalt berätta och diskutera utifrån olika teman. Det empiriska
materialet består även av sådant som barnen själva har producerat i form av
text, fotografier och kartor. I det arbetet har jag till viss del styrt barnen ge54

Här tror jag att min erfarenhet som socialpedagog och att ha arbetat med unga människor i
många år har varit till stor hjälp i mitt förhållningssätt till barnen.
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nom olika anvisningar men även försökt ge utrymme för dem att välja fritt
vad de velat berätta. De olika metoderna och uttrycksformerna har använts
för att skapa flera sätt att lyssna på barnen, deras perspektiv och erfarenheter
med syfte att skapa en variationsrik bild av barns vardagliga identitetsarbete
och sociala geografier. Jag har inte haft som avsikt att jämföra olika metoder
med varandra eller att göra andra jämförelser som t.ex. mellan olika skolår,
vilket annars en del av materialet som de årligen återkommande kartorna kan
tyckas bjuda in till. Avsikten här är istället att se empirins olika delar som
berättelser av och om barnen. Mångfalden i metoder har syftat till att på olika sätt studera vad som är väsentligt för barnen i deras vardag och att lyssna
på barnen i olika uttrycksformer (se t.ex. Dalhberg & Moss, 2005). Tillvägagångssättet att såväl observera barnens vardagliga aktiviteter som att göra
intervjuer, arbeta med kartor och barnens fotografier har sammantaget inneburit en möjlighet att fånga komplexiteten i de processer som barns identitetsarbete och sociala geografier utgör.
Det empiriska materialet är mycket omfattande vilket ger mig en gedigen
samlad kunskap om de barn som jag har studerat men också att det finns
svårigheter att hantera det. Thorne (1999) använder uttrycket ”att dammsuga
fältet”55 för etnografers intresse för att samla mycket material och diskuterar
dess för- och nackdelar. Det ger en bred kunskapsbild av det område man
studerar men det är också lätt att drunkna i mängden data och i värsta fall
spricker dammsugarpåsen. Jag tycker dammsugar-metaforen är bra och lätt
att känna igen sig i, det är mer än en gång som jag våndats över att dammsugarpåsen varit så stor och välfylld56. En stor mängd material innebär att det
blir särskilt viktigt med hur urvalet sker av det material som man explicit57
arbetar med i analyserna. Här finns en risk att det är de barn eller de situationer som sticker ut mest från mängden som kommer i fokus, även hos forskaren. Thorne (1993) för ett resonemang om detta i relation till hur flickors och
pojkars relationer ofta återges på stereotypt sätt, hennes egen studie inkluderad.
I am not alone; a skew toward the most visible and dominant – and a silencing and marginalization of the others - can be found in much of the research
on gender relations among children and youth. (Thorne, 1993, s.97).

55

Vid en muntlig presentation i en workshop ”Doing ethnography” på Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet 22-24 oktober 1999.
56
Fältarbete genomfördes inom ett forskningsprojekt på Pedagogiska institutionen i Uppsala
och här kan man säga att det finns en ”tradition” av att bedriva stora och breda projekt där
förutom BUSS-projektet t.ex. ”Mikro-projektet” Garpelin, 1997; Sahlström, 1999) och FISKprojektet (Karlsson et al., 2006) finns. Det är alla projekt med mycket empiri vilket har inneburit att även om det inte varit intressant att göra lika grundliga analyser av allt också inneburit att man kan återkomma till materialet vid senare tillfällen. T.ex. som Cathrin Martin (2005)
gör i en historisk studie om lärande i undervisning.
57
Hela fältarbetet med dess omfattande material finns med som en etnografisk kunskapsbas
men syns inte alltid explicit i texten.
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Thorne visar hur hon i genomgång av sitt material fann att hon framförallt
hade fokuserat på de mest populära barnen, de med hög status i barngrupperna och som även i skolvardagen rönte stor uppmärksamhet. Det var framförallt bland dem som pojkarna i flockar och flickorna i par och trianglar
fanns, medan relationerna bland övriga barn var mer varierande. I en
genomgång av mitt material kan man se att pojkarna i Hemliga klubben är
ett exempel på hur även jag lyft fram en grupp populära pojkar, sådana som
hörs mycket och som tar stor plats. Däremot är t.ex. Isabella och Karin, de
två flickorna som håller ihop i vått och torrt, inte flickor som har en dominerande position i gruppen utan snarare är lite outsiders. Jag har funderat
mycket över detta med urval och i vilken utsträckning jag bidrar till att återigen reproducera stereotyper, som t.ex. flickor i par och pojkar i flock eller
bilden av en stigmatiserad stadsdel. Det handlar exempelvis mer om hur
barnen från villastadsdelen Tallvik förhåller sig till den heterogena stadsdelen Skogskullen än tvärtom, vilket i sin tur väcker frågan om huruvida det är
lättare för mig att se utifrån ett ”Tallviksperspektiv” än ”Skogskulleperspektiv”. Jag menar dock att det snarare beror på att barnen från Tallvik var mer
upptagna av att förhålla sig till Skogskullen än vice versa, vilket bl.a. hör
samman med förortens struktur och områdesdiskurser samt den problematiska skolvalsfrågan. Barnen från Skogskullen behövde inte förhålla sig till
Tallvik och hade inte heller några laddade berättelser om sin grannstadsdel. I
mitt urval har jag genomgående försökt ge en så variationsrik bild som möjligt av de studerade kontexterna och strävat efter att lyfta fram sådant som är
ofta förekommande men också sådant som är mer ovanligt.
Studiens teoretiska perspektiv och utgångspunkter har varit vägledande
för urvalet och under forskningsprocessen har mitt syfte blivit alltmer fokuserat på platsers betydelse för barnens identitetsarbete, i både skola och
stadsdel. Jag har funnit att skola och stadsdel är två sammanhang som hör
nära samman och därför är viktiga att belysa tillsammans och i ljuset av varandra. Den dynamiska relationen mellan plats och identitetsarbete i skola
och stadsdel har – tillsammans med utgångspunkten att se barnen som aktörer – inneburit ett urval som grundar sig på kartor och barnens egna fotografier samt mitt deltagande och intervjuer med barnen. I urvalet ingår alltså
både barnens agerande i och reflekterande om olika platser i sin vardag. Jag
har efter hand blivit mer inriktad på att se det empiriska materialet som identitetsframföranden. Empirin kan analyseras som berättelser där barnen berättar om sig själva och vilka de är, genom var de är (se Mishler, 1999; men
även Thorne, 1993, s.5 som tillsammans med barns deltagande i rutiner med
kamrater även lyfter fram den performativa aspekten i barns lek58). I de två
empiriska kapitel som följer har jag fokuserat på barnens identitetsarbete på
58

När Thorne diskuterar innebörden av metaforen lek lyfter hon även fram det performativa.
”To emphasis on ”acting” and ”doing”, I would add a second strands of meaning … ”play”
as ”dramatic performance” (1993, s.5).
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skolgården och i stadsdelen. Kapitel 4 om skolgården innehåller både barnens berättelser och mina observationer av deras agerande där. Där har jag
valt att fokusera enbart på en av skolorna, Kullenskolan och därigenom haft
möjlighet att göra en mer ingående analys av denna. Kapitel 5 om stadsdelen
däremot handlar om barn från de båda stadsdelarna och bygger företrädesvis
på barnens egna berättelser i olika former. Det eftersom jag i inte i lika stor
utsträckning varit tillsammans med dem i deras stadsdelar.
I analysarbetet har jag inledningsvis arbetat med hela det empiriska materialet för att sedan fördjupa mig i delar av det. Eftersom materialet som sagt
är omfattande har det varit ett tidskrävande arbete men nödvändigt för att få
en överblick av det59. Jag har om och om igen läst fältanteckningar, barnens
uppsatser och brev samt övrigt material som jag samlat på mig under fältarbetet, lyssnat på intervjuer och transkriberat dem, vissa i sin helhet, andra i
delar och ytterligare andra mer sammanfattningsvis. Medan jag lyssnat på
foto- och kartintervjuerna har jag haft fotografierna och kartorna framme,
läst och studerat fototexter, fotografier och kartor. Såväl skolgårdskartorna
som stadsdelskartorna har jag överfört till ett digitalt kartprogram, Mapinfo.
Där har jag sedan kunnat studera enskilda kartor, kombinationer av kartor
eller alla kartor samtidigt. Utgångspunkten för hela processen har varit frågor om var barnen är eller inte är, vilka de är tillsammans med och vad de
gör där. Det har lett till en rad olika sammanfattningar och beskrivningar där
jag kategoriserat platser och aktiviteter som barnen är involverade i. Utifrån
dessa har jag sedan valt ut både sådant som är vanligt förekommande och
sådant som avviker från det vanliga för mer ingående analyser (se Thornes,
1993 resonemang om detta).
I analysen förstår jag det empiriska materialet som berättelser om barnens
identitetsarbete. Det handlar om olika typer av material; fältanteckningar
från mina observationer, intervjuer där jag bett barnen berätta om olika teman samt intervjuer där barnen på olika sätt har arbetet med och berättat om
kartor och fotografier, kartor som barnen har gjort på lektionstid samt fotografier som barnen har skapat en utställning av. Det handlar alltså såväl om
barnens agerande som om deras reflektioner. Denna vida definition av berättelse-begreppet kan ses som ett led i att vidga begreppet till att omfatta mer
än det enbart verbalt berättade eller skrivna (se Plummer, 2001). Genom att
använda Mishlers (1999) synsätt att berättelser är väsentliga i både innehåll
och form samt som identitetsframföranden, har jag i analysen ställt frågor
om hur barnen visar upp sig, vilka identitetsanspråk de gör samt vilka de
relaterar till. Snarare än att de olika metoderna separeras och analyseras var
för sig består analysen här i att skapa en mosaik med flera små delar som
tillsammans bildar en helhet. Denna helhet utgör olika berättelser om barnens identitetsarbete (se Clarke & Moss, 2001; Dahlberg & Moss, 2005;
59

Dessutom var jag efter fältarbetet föräldraledig en längre tid och det blev då ett bra sätt att
åter bekanta sig med materialet.
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Pérez Prieto, 2000). Det är en mosaik som består av flera bilder, bilder som
ibland är parallella och ibland är motsägelsefulla, men som just genom sin
variation och mångfald sammantaget kan ge en bred kunskap om barnens
identitetsarbete och sociala geografier.
Jag ser alltså barnens bidrag i form av vad de berättar i intervjuer, kartor
och fotografier och deras agerande som berättelser, vilket innebär att jag i de
kommande analyserna kommer att uttrycka det som att barnen på olika sätt
berättar om sitt identitetsarbete.
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Kapitel 4 Barnens identitetsarbete och
skolgården

Skolgården är en central plats i barns vardagsliv. Tillsammans med hur skolan är organiserad i tid och rum utgör skolgården med sin utformning en
väsentlig del i barnens skolvardag. Här möts dagligen många barn som måste förhålla sig till varandra och hitta olika sätt och platser att vara på. Att
detta kan vara en stor del av vardagen visar exemplet nedan med ”de störiga
sexorna”. Några pojkar i Kullenskolans år 5 återkom gång på gång till ”de
störiga sexorna” när de berättade om sina platser i skolan.

”De störiga sexorna”
Ali, Emil, Johannes och Pontus har på kartan nedan markerat var de brukar
vara. Det är inne i biblioteket, vid gungorna, kingplanerna, långbollsplanen,
fotbollsplanen och bakom gympasalen. Både gungorna och biblioteket är
klara favoritställen för de här fyra pojkarna. De undviker basketplanen men
även sexornas entré. En av kingplanerna undviker de ibland likaså fotbollsplanen.

Figur 5. Ali, Emil, Johannes och Pontus kartor i en bild.
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När Ali, Emil, Johannes och Pontus i en gruppintervju om skolgårdskartorna
(980518) berättar om platser de undviker förklarar de detta med dem de kallar ”störiga sexor”. Det är exempelvis på fotbollsplanen, en plats de alla
markerat att de brukar vara på och som också är en favoritplats för flera av
dem, men som de undviker när sexorna kommer dit. ”På fotbollsplanen
gillar jag att spela på - ifall det inte är några störiga sexor där” (Pontus).
Basketplanen är den plats som är särskilt förknippad med de störiga sexorna
vilket innebär att pojkarna undviker den platsen. ”Där är det alltid störiga
sexor” (Ali). De störiga sexorna på basketplanen kan även påverka området
runtomkring. Ibland undviker Ali, Emil, Johannes och Pontus därför kingplanen intill basketen, med hänvisning till sexorna.
Johannes: Ibland undviker jag här vid kingrutorna här för ibland kommer sexorna och dom är …
Emil:
dom är lite störiga.
Då kan det vara bättre att välja en kingplan som ligger en bit bort.
Pontus:

Jag gillar att spela king på den här planen för sexorna håller
sig inte till den här.

Det är alltså inte bara när pojkarna talar om sådana platser som de undviker
som de relaterar till de störiga sexorna utan det sker genomgående när de
berättar om sina kartor, även om sådana platser där de brukar vara och sina
favoritplatser. Då handlar det snarare om det positiva med frånvaron av sexor, som vid gungorna:
Pontus:
Där är det roligt att gunga och prata utan att bli störd…
Johannes: sexorna är inte där…
Det jag vill lyfta fram i det här introducerande exemplet är framförallt den
relationella aspekten av barnens identitetsarbete. Identitetsarbetet är en process som mycket påtagligt sker i relation till andra (se även Evaldsson, 2001;
Mishler, 1999; Pérez, 2000; Thorne, 1993) även när det som här handlar om
dem man vill undvika att komma i kontakt med. Det lyfter t.ex. Wridt (2004)
fram när hon beskriver hur identiteter skapas genom skillnader av vad man
inte är i relation till andra. Ali, Emil, Johannes och Pontus berättar hur de
gillar att vara där de kan spela fotboll och king eller gunga och prata men att
detta är beroende av att få vara ifred, att slippa bli störd av dem som bråkar,
”de störiga sexorna”. Det visade sig alltså att när de här barnen berättar om
sina platser på skolgården så handlar det inte bara om var de själva brukar
vara eller inte vara, utan även mycket om var andra befinner sig. Här handlar det framförallt om var några elever i år 6 brukar vara och där i sin tur de
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här barnen som gick i femman undviker att vara. Skolgårdens olika platser
görs härigenom mer eller mindre användbara av Ali och hans kamrater.
Den sociala segregationen i skolmiljöer har också lyfts fram av andra
forskare som är intresserade av barns sociala liv i skolan och då särskilt i
form av segregering avseende kön (t.ex. Hägglund, 2001a; Thorne, 1993).
Ali, Emil, Johannes och Pontus visar att det finns även andra former av
segregering än kön som är aktuella för dem i deras identitetsarbete. Exemplet kan ses som en berättelse där de fyra pojkarna skapar ett vi, vi som sitter
på gungorna och pratar eller är på fotbollsplanen och spelar boll, vilket sker i
relation till dom ”de störiga sexorna”. Här pågår ett gränsarbete med en tydlig åtskillnad mellan Ali och hans kamrater och de störiga sexorna, som de
inte vill dela plats med. Hur barnen förhåller sig till olika platser i skolan hör
alltså inte bara samman med var de själva och deras kamrater vill vara och
göra olika aktiviteter, utan även med var andra elever på skolan brukar hålla
hus. Med min utgångspunkt att utifrån berättelserna bl.a. se vilka barnen
relaterar till blir det viktigt att studera hur barnen talar om dem som kallas
”de störiga sexorna”. När barnen berättar om sina relationer och kamratgrupper på skolgården framgår att dessa nästan uteslutande består av
klasskamrater.
Att man umgås mest med dem i samma klass kan förstås utifrån skolans
organisering med sammanhållna klasser (se även Evaldsson, 2000). Det är
en organiseringsprincip som ofta tas för given även i andra sammanhang,
också i den här studien har skolklassen varit den indelning som vi utgått från
och använt vid urval av barn. Det är med den strukturen i grunden som jag
sedan satte samman grupper av barn. Även om barnen oftast gör saker tillsammans med den egna klassen på skolgården så relaterar man också till
andra, som t.ex. ”de störiga sexorna”. De störiga sexorna är ett gemensamt
tema för flera av barnen i femman på Kullenskolan men alldeles särskilt
framträdande i de här pojkarnas berättelser.
Skolgårdens platser i barnens identitetsarbete, hur platser definieras och
tillskrivs olika betydelse, är huvudtemat för det här kapitlet. Det viktiga är
inte bara hur en plats är utformad utan även vad barnen gör den till, i olika
aktiviteter och i olika berättelser. Den empiri jag använder är det tidigare
nämnda fältarbetet där jag varit tillsammans med barnen på deras skolgård
men även bett dem göra kartor, fotografier och delta i intervjuer m.m. där de
på olika sätt berättar om sina platser. Utifrån detta ser jag hur barnen visar
upp sig, vilka de relaterar till och vilka identitetsanspråk de gör (se Mishler,
1999). Min utgångspunkt är alltså att härigenom studera barnens identitetsarbete i det specifika kontext som skolan och skolgården utgör. Inledningsvis
kommer en allmän beskrivning av Kullenskolan och var barnen brukar vara
eller inte vara där. Därefter fokuserar jag mer ingående på några av dessa
platser, hur de används och beskrivs av barnen.
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Kullenskolans skolgård
Här följer en beskrivning av hur barnen på Kullenskolan berättar om sin
skolgård. Den börjar med barnens skolgårdskartor från år 5 och 6 och därefter följer en allmän beskrivning av var barnen brukar vara och inte vara på
sin skolgård.

Figur 6. Kullenskolans skolgård

Kullenskolan kan beskrivas som en vanlig skola med barn från sexårsverksamhet upp till skolår 6. Den består av flera avdelningar i en stor
skolbyggnad samt en fristående gymnastikhall och däremellan ligger den
största delen av skolgården. Skolgården är utformad i olika nivåer och består
mest av asfalt som kantas av buskar och lite träd. På asfaltens öppna ytor är
det på flera platser förberett för att bl.a. hoppa hage och spela king genom
målade linjer på asfalten. Det finns basketplan, långbollsplan och längst bort
en stor grusad idrottsplan med fotbollsmål. På skolgården finns även gungor,
klätterställningar, regnskydd, några bänkar och ett litet hus man kan krypa in
i. Bakom skolan ligger bilparkeringen och cykelparkeringar, vilka är omgärdade av buskar. Skolan och skolgården är alltså utformad på ett visst sätt
som kan beskrivas så här men det är också väsentligt att se att barnen ofta
har egna erfarenheter och föreställningar om skolans olika platser. Det är hur
barnen använder och berättar om olika platser som är mitt intresse.
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Traditionell skolgårdsgeografi?
På kartorna60 nedan så har barnen markerat var de brukar vara, favoritplatser
och platser de undviker på skolgården. Mycket av tidigare skolgårdsforskning har fokuserat på skillnader mellan könen och hur könssegregerade skolgårdar ofta är (t.ex. Hägglund 2001b; Thorne, 1993) och därför kommer
även jag att börja här för att sedan gå vidare utifrån detta. När jag tittar på
flickors respektive pojkars kartor i allmänhet är det lätt att i förstone se olikheterna mellan könen, vilket jag återkommer till längre fram. I år 5 var det
sju flickor och elva pojkar i klassen som gjorde skolgårdskartor medan det i
år 6 var åtta flickor och tolv pojkar.

Figur 7. År 5 Kullenskolans flickor
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Figur 8. År 5 Kullenskolans pojkar

Kartorna gjordes vid gruppintervjuer och i denna första genomgång presenteras enbart
kartorna. Jag visar flickornas respektive pojkarnas kartor i var sin bild. I Mapinfo är kartorna
uppbyggda i skikt och här ligger först lagret med de röda markeringarna, sedan de svarta och
överst guldstjärnorna. Eftersom det på vissa platser förekommer flera markeringar av olika
typ så kan de undre skymmas av ovanliggande lager. Röda markeringar är platser där barnen
brukar vara, svarta är platser de undviker och guldstjärnor är favoritplatser.
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Figur 9. År 6 Kullenskolans flickor

Figur 10. År 6 Kullenskolans pojkar

En skillnad mellan flickor och pojkar är antalet markeringar. Både i år 5 och
6 sätter flickorna färre markeringar än pojkarna, även om man tar i beaktande antalet flickor respektive pojkar i klassen. Flickorna gör tillsammans 111
respektive 106 markeringar, medan pojkarna gör tillsammans 226 respektive
205 markeringar. Det innebär dock inte att alla flickor sätter få markeringar
eller att alla pojkarna sätter många markeringar och det varierar också mellan de olika grupperna. Det är inte heller exakt hur många markeringar som
varje barn har gör på sin karta som är det intressanta här. De sammanlagda
kartorna ovan är till för att ge en översiktlig bild av var i skolan barnen brukar vara eller inte.
En annan skillnad är att flickor och pojkar till viss del har markerar olika
platser på skolgården. Det ger en bild av en könssegregerad skolgård som
stämmer med andra studier som lyfter fram att flickor och pojkar i 11–
årsåldern ofta väljer att vara tillsammans med det egna könet (se t.ex. Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991; Hägglund, 2001b) och att detta också förstärks i skolan (Thorne, 1993). Ett exempel på hur könsuppdelning skapas i
skolan är t.ex. att flickorna och pojkarna i Kullenskolan har fått var sin vägg
i korridoren att hänga sina kläder på. När barnen sedan väntar på att få
komma in i klassrummet sitter flickorna på ena sidan av korridoren och pojkarna på den andra. Det är alltså inte bara så att barnen själva väljer att umgås med det egna könet, det struktureras också in i deras skolvardag på olika
sätt.
I kartorna ser vi hur flickorna har de flesta av sina markeringar i närheten
av skolbyggnaden medan pojkarna, framförallt i år 5, har fler markeringar
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inomhus61 och även på ett större område på skolgården. I princip är det bara
pojkar som markerar fotbollsplanen, som ligger i skolgårdskartans nedre del,
som en plats där de brukar vara/favoritplats. Det är dessutom mestadels
flickor som markerar samma fotbollsplaner som platser de undviker62. Kullenskolan liknar härigenom bilden av traditionella och könssegregerade
skolgårdar (se t.ex. Hägglund, 2001a,b; Thorne, 1993).
Thorne (1993) har beskrivit hur barns rörelsemönster ofta ser likadant ut
på många amerikanska skolgårdar och pekar just på hur flickorna använder
området nära skolhusen, sitter och pratar eller klättrar i klätterställningar,
medan pojkarna använder ett mer vidsträckt utrymme, t.ex. spelar fotboll på
planer som ligger vid skolgårdens utkant. Hon poängterar också vikten av att
inte bara studera de här vanligaste mönstren utan även se hur barnen rör sig
över dessa gränser, vilket hon menar också sker. Här använder hon begreppet gränsarbete för att illustrera att även i könsblandade aktiviteter och platser kan ibland skillnaderna mellan könen förstärkas i interaktionen dem
emellan. Det kan t.ex. handla om tävlingar mellan könen (tjejerna mot killarna), att jaga varandra, baciller och andra kontaminerande ritualer, invaderande av varandras områden samt andra maktutövningar. Thornes arbete har
inom barndomsforskningen setts som vägledande för hur man kan gå vidare
för att studera mekanismerna bakom enkönade mönster (se t.ex. Evaldsson,
2000; Hägglund, 2001b). I min vidgade förståelse av begreppet gränsarbete
handlar det inte enbart om kön utan gränsarbete kan vara en del av barnens
identitetsarbete när de skapar olika vi, oavsett vilka uttryck dessa vi tar sig.
Hägglund (2001a) har i en studie av 10åringars fotografier av sin skolmiljö skapat det hon kallar en social karta. En social karta där vissa platser
framträder som särskilt viktiga för barnen och där det också framkommer
hur socialt segregerad skolmiljön är, framförallt avseende kön men även när
det gäller ålder. Vissa platser där barnen oftare vistas framstår också som
mer betydelsefulla och här sker de flesta förhandlingar om tillhörighet eller
utanförskap. För flickorna i Hägglunds studie är det framförallt vid gungorna
eller under träden medan det för pojkarna är vid bandy- och fotbollsplanen.
Hon lyfter också fram en annan kategori platser som hon kallar ”väntrum”.
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När barnen gjorde sina kartor bad jag dem markera olika platser på skolgården. Min öppningsreplik kunde vara ”markera platser där ni brukar vara på skolgården, antingen själva
eller tillsammans med någon” eftersom jag är intresserad av var barnen brukar vara på rasterna och vet att de då måste vara ute. Även om temat alltså uttalat var raster och skolgården så
berättade många av barnen även om olika platser inomhus, både sådana där de brukar vara
under lektionstid och sådana där de brukar vara på raster. Min avsikt har varit att ta del av
barnens berättelse om sin skolgård och då har de alltså även inkluderat själva skolbyggnaden.
Här finns likhet med Mia Heurlin Norinders (2005) avhandling om barns rörelsemönster i sina
bostadsområden. Hon började med att använda begreppet ”utemiljö” men ändrade senare till
”närmiljö” eftersom barnen inkluderade även portar, trappuppgångar, tunnelbaneperronger
etc. i sina berättelser.
62
I en tidigare studie (se Gustafson, 1998) var det däremot väsentligt för barnen att berätta att
där spelade minsann både flickor och pojkar fotboll tillsammans och förmodligen skulle en
karta från deras skolgård se helt annorlunda ut.
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Det kan t.ex. vara kapprummet som används i väntan på att lektionen ska
börja där några flickor gärna sitter och läser och väntar eller grinden som för
en del pojkar markerar en övergång till livet utanför skolan. Även i min empiri har barnen många berättelser om att de t.ex. brukar vara utanför klassrummet, både flickor och pojkar. Det är intressant att notera att samtidigt
som de väntar på att lektionen ska börja kan det även pågå andra aktiviteter
och förhandlingar här. Det är heller inte ovanligt att det uppstår konflikter
här. En tredje kategori som Hägglund lyfter fram är platser där förhandlingar
om tillträde inte är avslutade, utan där det handlar om att komma först, som
t.ex. vid datorerna. I Hägglunds sociala karta framstår framförallt kön och
ålder som kategorier för social segregering. Evaldsson (2000) lyfter fram att
det i den svenska skolan inte är lika accepterat med könsuppdelade aktiviteter som i den amerikanska och visar på förekomsten av såväl könsblandade
och könsuppdelade aktiviteter och platser på svenska skolgårdar. Thorne
(1993) själv uttrycker segregationen mellan flickor och pojkar även i termer
av koreografi för att visa att det är rörelser, en process där både segregation
och integration sker. I likhet med detta visar även Evaldsson (2005) hur
flickor och pojkar i svenska skolor förvisso delvis är tillsammans men ändå
mest åtskilda på skolgården. I Kullenskolebarnens kartor, se ovan, kan man
också se både könsblandade och segregerade platser. Här finns en traditionell könsgeografi där vissa platser kan anses vara upptagna av det andra
könet, men det finns också exempel på platser där både flickor och pojkar
brukar vara på samma plats och göra saker tillsammans, t.ex. skapar ett vi i
klassen på kingplanen, som jag återkommer till.
Som nämnts tidigare poängterar Thorne (1993) vikten av att inte fastna i
förutbestämda kategorier som flickor och pojkar. Hon menar att den typen
av uppdelningar tenderar leda till att man istället missar variationerna inom
respektive pojk- och flickgrupp liksom likheterna dem emellan. Jag anser att
det gäller förutbestämda kategorier i allmänhet, inte bara kön. Det är lika
aktuellt när det handlar om andra kategoriseringar som t.ex. etnicitet, ålder
och social klass. Det är därför viktigt att istället se till vilka kategorier som
kan vara relevanta, t.ex. vilka barn, var, när och hur. I genomgången av var
barnen brukar vara på skolgården relaterar jag bl.a. till tidigare studier om
könssegregerade skolgårdar (Hägglund, 2001b; Thorne; 1993) och kommer
också delvis se mitt material i ett könsperspektiv. Annars är min ambition att
inte utgå från några förutbestämda kategorier, vare sig kön eller andra, utan
att i möjligaste mån se vilka kategorier som är väsentliga i barnens identitetsarbete. Då avser jag både kategorier som barnen själva explicit använder
sig av, men även sådana som blir användbara analysverktyg för mig. Med
det som utgångspunkt kommer jag att efter en mer allmän beskrivning av
skolgården och var barnen brukar vara eller inte vara att lyfta fram några
platser som jag sett som väsentliga i barnens berättelser och studera dessa
vidare. Det handlar om berättelser om platser där både flickor och pojkar är,
tillsammans eller var för sig, platser där man är många samtidigt och platser
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där det är bra att vara om man är ensam. Här kommer jag att se till det som
är vanligt förekommande men också det mer ovanliga.

Var brukar barnen vara?
Här följer en översiktlig beskrivning av hur barnen berättar om olika platser
på sin skolgård. Alla barnen har på sina kartor markerat att de brukar vara i
eller i närheten av själva skolhuset och ute på skolgården, vilket kan anses
vara själva definitionen av att vara i skolan. Inomhus brukar barnen framförallt vara vid sitt hemklassrum. När barnen går i år 5 är biblioteket en populär
plats. Då är det över hälften av barnen som i sina kartor markerar att det är
en plats där de brukar vara. Biblioteket har bara positiva markeringar i år 5.
De allra flesta som markerar att de brukar vara i biblioteket har det också
som en favoritplats. Ingen i år 5 markerar att de undviker biblioteket. I biblioteket brukar några läsa tidningar eller böcker men allra mest populärt är att
spela datorspel eller surfa på Internet63. Biblioteket ligger bredvid matsalen
och är öppet för barnen på lunchrasterna. När barnen gör kartorna ett år senare är biblioteket inte alls en lika central plats. Även när barnen fotograferar
så har biblioteket mindre betydelse. Några av dem som hade det som favoritplats i sin karta år 5 väljer nästa år att fotografera det som en plats man
undviker, vilket jag återkommer till.
Det är vid det egna klassrummet som många barn markerar att de brukar
vara. Hemklassrummet har en självklar plats i barnens skolvardag. Där har
de nästan alla lektioner, men det är också en plats där de har sina kläder och
väskor. Här börjar och slutar oftast skoldagen och det är även en utgångspunkt för raster och annat. För några är klassrummet en favoritplats men för
andra är det förvisso en plats där de brukar vara men som de ändå markerar
att de undviker, med motiveringen att det är tråkigt där. Det är fler som säger
att det är tråkigt i klassrummet när de går i sexan. Flera barn har också markerat andra lektionssalar där de brukar vara, som t.ex. slöjdsalarna, musiksalen och hemspråksalen. I år 5 har barnen i princip bara satt positiva markeringar på dessa lektionssalar. Året därpå har flera pojkar negativa markeringar på en av slöjdsalarna som de förklarar med att de fått en ny lärare, till
vilken de är mycket kritiska. Gymnastiksalen skiljer sig från övriga lektionssalar genom att det är en plats som det uttrycks mycket känslor om. Några
barn älskar gymnastik, framförallt pojkar, medan andra berättar inlevelsefullt
om hur de verkligen hatar gymnastik, och det gäller främst flickor. Det är
några av barnen som beskriver att de brukar vara i matsalen och av dem har
nästan alla matsalen som favoritplats och förklarar det med den goda maten.
Några barn berättar att de brukar vara vid fritidsavdelningen för att hämta
småsyskon och några brukar vara utanför skolsköterskans mottagning.
63

När kartorna gjordes i maj 1998 var Internet och datorspel relativt nytt och ett fåtal av
barnen hade tillgång till detta hemma.
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Ute på skolgården rör sig barnen ofta över stora delar av skolgården på
rasterna men det är framförallt på platser avsedda för bollspel och vid gungorna/klätterställningarna som många brukar vara. Det finns olika bollplaner,
t.ex. flera kingplaner, en stor fotbollsplan och en basketplan. Det är kingplanerna som är de allra mest populära platserna på skolgården. Där brukar de
flesta barnen – både flickor och pojkar – vara. Över hälften av alla barn brukar vara på fotbollsplanen, men här rör det sig nästan enbart om pojkar. På
basketplanen brukar en grupp pojkar vara och flera av dem har den också
som favoritplats. Det är också en plats som flera berättar att de undviker och
i femman var det den i särklass den mest omtalade platsen på skolan. Området kring gungorna och klätterställningarna är också platser där många barn
brukar vistas. Över hälften av klassen, både flickor och pojkar, brukar vara
där men området undviks också ibland, eller alltid av vissa.

Var brukar barnen inte vara?
Vissa platser är mer tydligt markerade som platser barnen undviker. Även
om många brukar vara vid gungorna är det också ett område som nästan
hälften av barnen som i sina kartor markerat att de undviker. Färre har markerat att de undviker att vara på basketplanen men detta är ändå den plats
som det finns många berättelser om när barnen går i år 5. Året efter så diskuteras basketplanen inte alls i samma termer. Några av barnen i femman berättar också att de undviker kingplanen nära basketplanen. Däremot är det
inte någon som undviker de andra kingplanerna.
Fotbollsplanen och långbollsplanen undviker några av barnen. Gemensamt för dessa bollplaner är att några barn i sina kartor sätter flera svarta
markeringar på samma ställe. T.ex. har Sonja och Helen flera svarta markeringar på fotbollsplanen och beskriver hur otäckt de tycker att det är med alla
flygande bollar där. Med kingplanerna som undantag är bollplanerna de platser som väcker starkast känslor, liksom gymnastikhuset. Där markerar några
flickor att de undviker själva gymnastiksalen medan fler flickor undviker
omklädningsrummen, både flickornas och pojkarnas. En pojke markerar i sin
karta att han undviker flickornas omklädningsrum. Bollplanerna och gymnastiksalen undviks inte alltid av samma barn. Sonja har satt flera svarta på
fotbollsplanerna medan hon har gymnastiksalen som en favoritplats och hon
tycker mycket om gymnastik. Några berättar att de undviker det lilla gröna
huset och likaså buskarna intill. Det är alltså fler barn som beskriver att de
undviker klassrummet när de går i sexan. Det gäller även bil- och cykelparkeringarna som framförallt många pojkar sätter svarta markeringar på.
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Identitetsarbete på skolgården
Från den mer generella genomgången av var barnen brukar vara eller inte
vara på skolgården går jag nu närmare in på hur några av dessa platser används och beskrivs av barnen i deras identitetsarbete. Jag börjar med den
vanligaste platsen i barnens berättelser, kingplanen, där jag ser det som att
det handlar om att konstruera ett vi med klassen. Med kingplanen som bakgrund fortsätter jag sedan med övriga platser. Gungorna en plats för möten
mellan könen, klätterställningarna en plats för flickor och fotbollsplanen för
pojkar, basketplanen som både no-go-area och samtidigt favoritplats för
hiphopkillarna, platsen bakom gympasalen där det är lugnt och biblioteket
där man måste vara tyst. Avslutningsvis handlar det om två flickor som skapar ett eget vi i sina egna platser.

Vi i klassen på kingplanen
King är en av de vanligaste aktiviteterna på Kullenskolan och kingplanen är
en favoritplats för många av barnen. Den har mest positiva markeringar på
kartorna och är den plats som är mest fotograferad. Det är flera av barnen
som på kartorna markerar kingplaner som sina favoritplatser. Det fåtal svarta
markeringar som några barn har på någon kingplan gäller den som ligger
nära basketplanen. Där handlar det framförallt om att undvika de basketspelare som Emil och Johannes beskrev i det inledande exemplet som ”de störiga sexorna”. De andra kingplanerna vid andra änden av skolgården har inte
några svarta markeringar utan bara röda och guldstjärnor. Hur en plats beskrivs handlar alltså mycket om vilka som brukar vara där men inte enbart.
Hur platsen är utformad med t.ex. underlag är inte utan betydelse. Nora beskriver varför hon föredrar just kingplanen bredvid basketplanen, för de
andra ”är så himla avlånga och så är det så nära till fotbollsplanen och
gungorna så när bollen kommer till gungorna så är det grus och då slutar
den studsa där. Det är inget kul. Då åker man.” (Gruppintervju med Ivana,
Mariana, Nora och Sandra om skolgårdskartorna, 990507). När barnen i
sexan fotograferar sin skolgård handlar de flesta bilderna om king (9 fotografier) och ingen har kingplanen med som en plats de undviker bland sina fotografier.
Kingplanen består av en fyrkant, ca 3x3 meter, som i sin tur är indelad i
fyra lika stora rutor. Det krävs minst fem deltagare men man kan i princip
vara hur många som helst. Det står en spelare i varje ruta och där gäller det
att med en studs slå bollen vidare till en annan spelare. Något förenklat kan
man säga att den som inte klarar att ta bollen och fortsätta att hålla den i spel
åker ut och får därmed ställa sig sist i kön. Övriga spelare roterar då ett steg
och den som var först i kön går in i spelet. De som står i kön och väntar är
ofta också aktiva i att kommentera det som pågår. På den här skolan kallas
spelet ”king” men det finns också andra namn, som t.ex. ”boll i fyrkant”
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vilket bl.a. Evaldsson använder. Evaldsson (2000, 2003, 2004) visar exempel
på hur barns identitetsarbete pågår när de i interaktion under spelets gång
t.ex. diskuterar och omförhandlar regler. Mitt fokus är till skillnad från
Evaldsson inte att studera interaktionen i själva aktiviteten för att på så sätt
förstå hur kön konstrueras. Det är snarare att se kingplanen som ett exempel
på hur barnen använder och relaterar till denna plats i sitt identitetsarbete.

Figur 11. ”Det är roligt att spela King för alla får vara med.” (Johannes)64

På Kullenskolan är king det enda bollspel som både flickor och pojkar gör
tillsammans. Varje klass har fått en boll som de har gemensamt ansvar för
och man spelar ofta klassvis även om inte alla deltar, vilket jag återkommer
till. I mitt fältarbete har jag sett hur barnen i klassen, både flickor och pojkar,
ofta spelar king tillsammans på rasterna. Både i kartor och i fotografier berättar många av barnen om sig själva som kingspelare. Här är man en bland
många och man visar man upp sig som ”vi i klassen”. Vi i vår klass som
dessutom har skapat egna regler och konstruerat en ny variant av bollspelet
nämligen Fotking, där man sparkar bollen istället för att kasta den. Detta kan
man se som gränsarbete som skiljer vår klass från andra klasser. Med denna
klasspecifika variant av spelet etablerar barnen sig tydligt som ett vi med
klassen. Det sker både i själva aktiviteten och när de berättar om det.
”Vi kom på Fotking (klassen alltså). skriver Pontus och Ali som bildtext
till sitt fotografi av kingplanen. Att detta vi i klassen inräknar både flickor
och pojkar är annars inte självklart utan något som barnen framhåller särskilt
här. King är i fotomaterialet den enda plats som både flickor och pojkar be64
Tillsammans med en kamrat har Johannes tagit fotografiet och den kursiverade texten under
är hans egen bildtext. Så är det även med de följande fotografierna i avhandlingen, att barnen
själva har varit fotografer. När det är en kursiverad text under bilden är det barnens egen
bildtext. För en mer ingående beskrivning av arbetet med fotografier, se metodkapitel 3.
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rättar om som en plats där de brukar vara. Både flickor och pojkar har fotograferat kingplaner, de syns i fotografierna och det uttrycks explicit i deras
bildtexter. ”Vi brukar vara på Kingplanen och spela King. Både tjejer och
killar brukar vara med.” skriver Sandra & Mariana till sitt foto av kingplanen.
Johannes betonar i sin bildtext ovan att det är viktigt att alla får vara med.
King är ett spel som är organiserat så att det är lätt att komma med i det.
Man ställer sig helt enkelt sist i kön. Thorne (1993) visar att aktiviteter där
man kan bli deltagare bara genom att ställa sig i kö, utan att väljas in eller
behöva be om lov, oftare leder till att både flickor och pojkar deltar. Hon
menar att det beror på att i skolgårdens offentlighet annars finns en risk att
bli bortvald eller retad om man överskrider den traditionella könsuppdelningen.
På Kullenskolan var det innan de klassvisa bollarnas tid inte självklart att
få delta i spelet, det avgjordes av ägaren till bollen. Nu har skolans initiativ
med en boll per klass förenklat deltagandet i spelet med den egna klassen.
Att ge klassen en egen boll ser jag som ett exempel på hur skolan ytterligare
vill förstärka klassammanhållningen. Att spela king med klassen stämmer
väl överens med en av skolans huvudregler, nämligen att ”alla får vara med”.
Denna regel efterlevs emellertid inte alltid som t.ex. Bliding (et al., 2002) tar
upp i en studie av kränkande handlingar och informella miljöer i skolan. Det
är mycket av barns aktiviteter som på olika sätt kretsar kring att få tillträde
till interaktionsutrymme (se Corsaro, 1997; Ivarsson, 2003). Jag förstår kingspelets popularitet i ljuset av denna skoldiskurs att ”alla får vara med” och
menar att det inte är någon tillfällighet att det finns kingrutor uppritade på de
flesta svenska skolgårdar. King, som är ett spel organiserat så att det ska vara
lätt att komma med, passar väl in i bilden av den demokratiska skolan för
alla.
Detta är i sig inte någon garanti för att alla verkligen får vara med, även i
kingspel kan det förekomma exkludering. Alla är inte heller med i spelet lika
länge på Kullenskolan och jag har i fältarbete sett hur barn kommer och går i
spelet. I interaktionen deltagarna emellan avgörs vem som åker ut och här
kan olika kompetenser vara aktuella, som Evaldsson (2000) visar. Bliding
(2004) ser i sin studie av barns relationsarbete på skolgården hur inkludering
i kamratgrupper nästan alltid också innebär exkludering. Det är i praktiken
inte möjligt att alla får vara med. Det som är intressant här är ändå att många
av barnen på Kullenskolan lyfter fram kingplanen som en gemensam plats
där alla får vara med, både flickor och pojkar. En plats där man kan se hur
barnens identitetsarbete handlar om att visa upp sig som ett vi med klassen.
Utifrån en sådan analys av kingplanen blir det intressant att undersöka var
de andra barnen brukar vara, de som inte deltar i att konstruera detta vi i
klassen. Dessutom väcks frågan om hur det ser det ut på andra platser där
både flickor och pojkar brukar vara samtidigt men som beskrivs på ett annorlunda sätt, som t.ex. gungorna.
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Gungorna som mötesplats
Vid gungorna brukar också många av barnen vistas och det rör sig även här
om både pojkar och flickor. Några av dem har det också som favoritplats.
Det är delvis men inte enbart samma barn som spelar king som är vid gungorna. Till skillnad mot kingplanen så beskrivs gungorna inte som en gemensam plats för flickor och pojkar. Det kan höra samman med typ av aktivitet,
på kingplanen spelar alla ett gemensamt spel medan på gungorna så gungar
ofta flickor för sig och pojkar för sig, ensamma eller flera på samma gunga.
Det är snarare så att flickor och pojkar gungar bredvid varandra. Gungorna
verkar ändå bli en plats för möten mellan könen. I sexan berättar Helen och
Sonja att de har gungorna som favoritplats men de gungar inte själva ”för
gungorna är alltid upptagna” (Helen)65. De är där för att störa killarna som
de säger fånar sig och gör konster på gungorna. Ivarsson (2003), som studerat små barns gungande i förskolan, visar dessutom att detta med att gunga
bredvid varandra i högsta grad kan vara en gemensam aktivitet. Hon använder James Wertsch (1998) begrepp kulturellt verktyg för att visa hur gungans
utveckling från plankbit, där man företrädesvis gungade en i taget, till traktordäck, där flera kan gunga samtidigt, ger ökade möjligheter till komplexa
sociala samspel.
På Kullenskolan finns det gungor i olika storlekar och den största rymmer
cirka fem–sex mellanstadiebarn. Det är den stora gungan som är mest populär hos barnen i studien och där ägnar barnen sig både åt avancerade fysiska
övningar och att bara sakta gunga och prata. De flesta berättar att det är roligt i sig att gunga. Sonja säger också i en gruppintervju66 i femman att platsen har ett bra och soligt läge. Annars lyfter barnen mest fram att gungorna
är ett bra ställe att sitta och prata på och man ofta får vara ifred där. Det gäller i och för sig inte alltid. Några av barnen har på sina kartor satt alla sorters
markeringar på gungorna; röd, guldstjärna och svart. Till exempel berättar
Karin och Isabella som gillar att vara vid gungorna att när de gick i femman
kom det pojkar från sexan och kastade sten på dem och tog deras gungor.
Medan för andra, som Ali och hans kompisar, var det i femman en plats där
man slapp de störiga sexorna. Det finns barn som alltid undviker gungorna
med motiveringen att de blir illamående av att gunga eller att det är tråkigt
där. Gungorna skiljer sig på så vis från kingplanen, även om det är en plats
som många barn tycker om att vara på så är det också många andra som väljer bort gungorna. Vilket förutom risken med illamående också kanske hör
samman med att gungorna görs till en plats där just flickor och pojkar träffas. Det gör att det inte är en plats för hela klassen på samma sätt som kingplanen.
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Gruppintervju med Helen, Isabella, Karin, och Sonja om skolgårdskartor (990507).
Gruppintervju med Helen, Isabella, Karin, och Sonja om skolgårdskartor (980518)
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Klätterställningarna för flickor och fotbollsplanen för pojkar
Medan kingplanen kan ses som en plats där det handlar om att konstruera ett
vi med klassen, både flickor och pojkar, finns det platser på skolgården som
uttalat är antingen för flickor eller för pojkar (se även t.ex. Hägglund,
2001b). Det handlar t.ex. om klätterställningarna, alldeles intill gungorna,
som är flickornas plats. Nora skriver till sitt fotografi ”Här är jag när jag
snurrar runt på ”klätterställningen”. Det är en plats som det också är bra att
vara på när man vill göra annat än att klättra och snurra. Helen och Sonja har
skrivit till sitt gemensamma fotografi av klätterställningarna ”Det här är en
favoritplats. Vi brukar hänga här om våren.”. Även i kartorna markerar de
klätterställningarna som en favoritplats. Under en period ser jag att de håller
till där varje rast och förbereder en pjäs som de ska framföra. De sitter i gruset under klätterställningen och utarbetar pjäsen och när de repeterar så låter
de klätterställningen bli inramningen för en scen. Då är klätterställningen
inte längre en plats där man snurrar runt utan de gör om klätterställningen till
en teatersalong.
Det är bara flickor som brukar vara vid klätterställningarna, inga pojkar.
Klätterställningarna är en av de tydligt könssegregerade platser som finns på
Kullenskolans skolgård och följer den traditionella bilden av flickors och
pojkars aktiviteter på skolgårdar och gränsarbeten. Flera pojkar säger uttryckligen att de inte går till klätterställningarna eftersom det är en plats för
flickor. En återkommande anledning för både flickor och pojkar att undvika
vissa platser är annars att det är tråkigt att vara där. Här uttrycks det dessutom explicit att det handlar om att det är flickor som är där. ”Här brukar jag
inte vara för att det är tråkigt. Plus att det bara är tjejer där och inte killar”
skriver Ahmed till sitt fotografi av klätterställningen som ett exempel på var
han undviker att vara på skolgården och Ivan skriver ”Jag går aldrig till
klätterställningen. Det är till tjejer inte killar”. Det stämmer väl med Thornes (1993) beskrivning av hur platser genderiseras när t.ex. vissa platser var
upptagna av det andra könet och att särskilt pojkarna var rädda att bli smittade av ”tjejbaciller”. Flickorna på Kullenskolan uttrycker sig inte på motsvarande sätt när det gäller platser som är upptagna av pojkar. Då har flickorna
andra anledningar till att de inte brukar vara där än att det just är en plats för
pojkar. Det kan t.ex. handla om risken att bli träffad av en boll på bollplanerna som Sonja, Helen, Isabella och Karin berättar om i en gruppintervju
om skolgårdskartor (990507).
Fotbollsplanen är i princip pojkarnas plats och många av dem har den
också som favoritplats. Ofta spelar pojkar från olika klasser och skolår tillsammans och det lyfts fram som något positivt av barnen. ”Där kan man
spela fotboll med andra klasser” (säger Ivan i en gruppintervju67). Kullenskolans skolgård passar härigenom väl med den traditionella bilden av skol67

Tillsammans med Mosa och Tim om skolgårdskartor, 980518
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gården med pojkar som spelar fotboll på en plan som är belägen längst bort.
Fotbollsplanen är även här en genderiserad plats. Nästan alla av pojkarna
spelar fotboll, mer eller mindre ofta. Stefan är den enda pojken som aldrig
brukar vara på fotbollsplanen och han hatar uttryckligen fotboll. Det vill han
verkligen visa upp, t.ex. när han sätter sex svarta markeringar på fotbollsplanen på sin karta. I femman är det inga flickor som brukar spela fotboll men i
sexan gör Ivana och Mariana det ibland. De sätter båda röda prickar på fotbollsplanen på sin karta och Mariana har det även som favoritplats. Annars
brukar det inte vara några flickor där och det är flera flickor som undviker
fotbollsplanen och visar det både i kartor och i fotografier. Sandra har på sin
karta satt tre svarta markeringar på fotbollsplanen ”för där tycker jag inte att
det är kul att vara” och även Nora konstaterar att hon gärna skulle sätta fler
svarta prickar än den som hon har där68. Nora och Sandra vill liksom Stefan
tydligt visa att fotbollsplanen är en plats de undviker. Några av pojkarna har
satt alla typer av markeringar på fotbollsplanen, det är en plats där de brukar
vara och har som favoritplats, men som de undviker ibland beroende på vilka
som är där. Det är framförallt i femman då det handlar om ”störiga sexor”.
På samma sätt som Stefan och några av flickorna sätter flera svara prickar är
det flera av pojkarna som har flera röda och guldstjärnor på fotbollsplanen,
de vill visa att verkligen gillar att vara där och spela fotboll. Yashar till exempel sätter både flera röda och guldstjärnor på sin karta. Han är ganska ny i
klassen i femman och spelar fotboll varje rast. Han tycker verkligen om att
spela fotboll och berättar att det är roligt att spela tillsammans med andra
klasser och särskilt sexorna.
Fotbollsplanen är en plats för pojkar och Yashar är ett exempel på hur
man kan gå till fotbollsplanen och skapa ett vi med andra pojkar där. För
honom som älskar fotboll och är ny i klassen är det kanske lättare att bilda
ett vi med andra fotbollspelare än att etablera andra relationer. Han har inga
direkta kamrater i klassen även om han spelar King ibland och sätter både en
röd prick och en guldstjärna på Kingplanen. Där är han på så vis med om att
skapa det som jag ser som ett vi i klassen. Yashar är emellertid oftare på
fotbollsplanen och deltar i ett sammanhang med pojkar både från den egna
klassen och andra klasser. Yashar visar gärna upp sig som en kille som spelar fotboll med anda killar. På skolan är fotbollsplanen fortfarande en typiskt
manlig arena även om allt fler flickor numera tränar fotboll på fritiden (se
t.ex. Fundberg, 2003). När jag intervjuade barnen i femman om deras fritidsaktiviteter var det många av pojkarna i Kullenskolan som spelade fotboll
men ingen av flickorna69.
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Gruppintervju med Ivana, Mariana, Nora och Sandra om skolgårdskartor, 990507.
Mariana och Ivana som spelar fotboll ibland i skolan ingick inte i studien då men i sexan
berättar de att de tränar fotboll på fritiden.
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Basketplanen som no-go-area och favoritplats
Basketplanen är en annan enkönad plats och den plats på skolgården som
barnen när de går i femman berättar mycket om. Det är framförallt de som
undviker basketplanen som pratar om den, vilket jag återkommer till. Ändå
är det lika många som har markerat att de undviker basketplanen som de som
har markerat att de brukar vara där. För några av de sistnämnda är basketplanen en favoritplats.

Figur 12. Min favoritplats är basketplanen och här på
bilden ser du mig skjuta ett vanligt kast. Jag brukar
vara vid basketplanen varje dag och en dag kommer jag
att bli basketstjärna. (Mosa)

Mosa visar här att han brukar vara mycket på basketplanen och har tydliga
identitetsanspråk som basketspelare, även i framtiden. Det är pojkar som
brukar spela basket på Kullenskolan men Marja markerar på sin karta i år 5
att hon ibland spelar basket. Jag har vid ett tillfälle i fältarbetet sett Marja
komma med en basketboll under armen från basketen i sällskap med en annan flicka. Detta är inget som hon gör ofta, det tillhör snarare undantagen,
men verkar inte desto mindre viktigt för henne att berätta. Hon vill gärna
visa upp sig som basketspelare.
I år 5 finns bara en basketkorg på skolgården, vilket är den omtalade basketplanen. Året därpå kom det upp en korg till i en annan ände av skolgården, även den används i princip bara av pojkar men då uppfattar jag inte att
någon av basketplanerna längre är särskilt laddade platser för barnen. En del
av pojkarna spelar basket, andra inte och barnen berättar inte längre några
historier om basketplanerna.
Däremot är basketplanen en mycket laddad plats när barnen går i femman
och här pågår ett gränsarbete som tydligt skiljer olika grupper åt. Det är i
princip en plats bara för pojkar men inte vilka pojkar som helst. När barnen
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talar om dem som brukar vara där så handlar det om vissa pojkar, de störiga
sexorna. Även om det varierar vilka som spelar basket så består kärntruppen
av några av pojkarna i femman, bl.a. Mosa och Tim, medan resten går i sexan. Genomgående beskrivs de ändå som sexor när de andra barnen berättar
om dem som brukar vara på basketplanen.
Ålders- och klassindelningar är en av de grundläggande principerna för
gruppering i skolan, vilket i princip innebär att ålder och skolår blir detsamma. Barnen talar om huruvida de går i femman eller sexan och inte om de är
elva eller tolv år. Det är mycket i barns vardagsliv som relateras till ålder,
t.ex. vad som är önskvärt, lämpligt eller tillåtet att göra i en viss ålder/skolår,
och det är ofta en väsentlig del i barns identitetsarbete. Det kan vara särskilt
viktigt då de som här berättar om dem som är äldre än de själva. Att de störiga basketspelarna är sexor är viktigt att framhäva så att de även kan positioneras i skolans organisation. Ali, Emil, Johannes och Pontus talar om sexornas ålder och position i relation till sin egen. De störiga sexorna är alltså
äldre än de själva, ja till och med äldst av barnen på skolan. Pojkarna resonerar om betydelsen av att vara äldst och att det snart är dags för de störiga
sexorna att byta skola. Till de här pojkarnas förtjusning kommer de störiga
sexorna inte att vara äldst i den nya skolan. Detta innebär i sin tur att Ali,
Emil, Johannes och Pontus själva blir störst på Kullenskolan och det diskuterar de vidare i intervjun om skolgårdskartorna (980518). Här skämtar de om
vad det kan innebära att eventuellt axla rollen som sexa och huruvida störst
innebär att både vara äldst och längst.
Ali:
Emil:
(Fniss)
Katarina:
Emil:
Ali:
Johannes:
Ali:
Pontus:
(Fniss)
Ali:

Om ett par månader är vi sexor.
Ååh, då är det vi som är störst på skolan. Då ska vi vara störiga.
Kommer ni att vara det?
Nä, inte jag.
Muckar du va?
Nä, jag kommer inte.
Muckar du va? Jag är sexa! Alla är mindre än oss. Yeah!
Ali! Du är minst i alla fall.
Sluta skratta! Det är tråkigt.

Ali som är bland de kortaste i klassen relaterar då till en annan pojke som är
ännu kortare och förflyttar fokus från sin egen korta längd. Skämtet som Ali
initierade tar en vändning som han inte tycker är roligt. Det är uppenbart att
inte bara ålder konstrueras av pojkarna som viktigt när de talar om de som
brukar vara på basketplanen utan även att de är just störiga sexor. ”Störigt”
beteende och användande av förolämpningar på olika sätt har ofta studerats i
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relation till manlighet, särskilt när det gäller arbetarklasspojkar (se t.ex. Willlis, 1977, Eder, 1995, Evaldsson, 2005). Evaldsson har t.ex. studerat en
grupp pojkar i en svensk multietnisk skola och hur de i interaktionen sinsemellan använder sig av olika slags förolämpningar och resurser som ett sätt
att skapa en lokal maskulinitetskultur (2005). I min studie återkommer talet
om andra grupper som störiga även när det gäller flickor. På Tallskolan var
det en grupp flickor, som då gick i femman och var äldst på skolan, som med
samma emfas som det på Kullenskolan berättas om de störiga sexorna talade
om de störiga femmorna från året innan. Det är ett annat exempel på det
gränsarbete som sker när ett vi konstrueras i relation till dom störiga.
De störiga sexorna på basketplanen är alla pojkar med en tuff attityd. Med
sin högljuddhet och stökighet tar de mycket plats, både på själva skolgården
och i de andra barnens berättelser. Ett exempel är när Karin, Isabella, Helen
och Sonja inlevelsefullt berättar i en gruppintervju om skolgården (980518)
om varför de undviker basketplanen.
Karin:

Jag hatar basketbollgrejset för alla dumma sexorna är där
…äööh.
Isabella: Jag tycker om basket men
(Här avbryter Karin och visar hur de hiphop-klädda pojkarna i sexan ser
ut när de går med nedhasade byxor.)
Karin:
De ser ut som om de brutit bena och så går de utan kryckor
och bara … bjong
(Flickorna skrattar.)
Sonja:
Ja basket är kul men när sexorna är där och kör, det är inte kul
Karin:
Ja dom bara stör
(Här börjar flickorna prata en svenska med brytning ”nysvenska” och ropar med höga röster.)
Sonja:
Stick här ifrån! stick härifrån! Kolla på mig!
Helen:
Bollen! ge mig bollen … bollen!
Flickorna: Passa bollen då öööh
Här blir det tydligt att det inte är platsen eller aktiviteten i sig som de ogillar,
Isabella betonar att hon tycker om basket, utan att det handlar om dem som
brukar vara där och deras störiga beteende. De här flickorna, vars egna etniska bakgrunder är från Sverige, Finland, Balkan och Mellanöstern, visar
tydligt upp att de basketspelande pojkarnas etniska bakgrund som ickesvensk är väsentlig när de härmar pojkarnas brytning och skämtar om dem.
Evaldsson (2001, 2005) menar att skämtande ofta spelar en väsentlig roll i
barns identitetsarbete och ger exempel på när det just skämtas om brytningar
i språket och etnicitet, egnas och andras.
En liknande imitation, som när Karin illustrerar basketpojkarnas gångstil,
gör några flickor i Åsa Anderssons (2003) studie i en multietnisk stadsdel.
94

När de skrattandes imiterar förortskillarnas gångstil förstår Andersson det i
relation till den koreografi som finns runt det som kallas ”gangster-rap”.
Samma uttryckssätt kallar Ove Sernhede (2002) även för svart macho-stil.
Sernhede visar i en studie av ungdomar i Hammarkullen att en del i identitetsarbetet bland ungdomar i multietniska förorter kan vara att utveckla ett
gemensamt språkbruk, en slags ny-svenska. Det är ett språk som utvecklas
mellan unga människor från olika bakgrunder, vilket inte självklart hör
samman med de språkliga variationer som finns i deras föräldrakultur. Oavsett om de talar somaliska, persiska eller spanska hemma så talar de tillsammans samma typ av bruten förortssvenska. Den här nya svenskan menar
Sernhede hör intimt samman med influenser från den globala ungdomskulturen, t.ex. hiphop-kulturen och amerikanska gatukulturer. Det har likheter
med pojkarna på Kullenskolans basketplan. Tim och Mosa och övriga basketspelare använder ett gemensamt språk av den här karaktären, klär sig som
hiphopare70 men viktigast här är att de ägnar sig åt den sport som är gatusporten i de amerikanska gettona, basket. Att spela basket och använda sig
av de tillhörande ”svarta” attributen ser jag här som ett sätt att göra etnicitet.
Härigenom skapar de ett vi som skiljer sig från de andra barnen på Kullenskolan. Många av de andra i skolan har förvisso också en annan etnisk bakgrund än svensk, men definierar sig inte som tillhörande en svart gettokultur
som dessa pojkar. Flickorna visar också i exemplet ovan att de basketspelande pojkarnas etnicitet är viktig när Karin beskriver deras hiphop-klädstil och
tillsammans med de andra flickorna skämtar om deras ny-svenska.
Jag ser att de identitetsanspråk som Mosa och Tim tillsammans med de
äldre sexorna på basketplanen gör också kan höra samman med att vilja visa
upp sig som hiphopare från multikulturella Skogskullen. Basketplanen på
Kullenskolan beskrivs med stereotypa förtecken av dem som inte brukar
vara där, vilket har likhet med hur man ser på dom andra även i andra sammanhang. I nästa kapitel om stadsdelen använder jag begreppet områdesdiskurs (se Back, 1996; Molina, 1997). Det öppnar för att visa hur förorten
och dess skola av dem som inte bor där beskrivs som en no-go-area, ett område man undviker. Ett område som förknippas med problem, faror och
många invandrare. På samma sätt kan man se hur basketplanen, av dem som
inte spelar basket, görs till en no-go-area på skolgården.
Hittills har det handlat mest om hur de som står utanför basketplanen beskriver dem som är där. Men för alla är det inte en no-go-area där ”dom
störiga” är utan snarare en plats man känner tillhörighet och där man är ett vi
med basketspelarna. Tim och Mosa, som brukar vara på basketplanen tillsammans med dem som av andra kallas störiga sexor, beskriver dem bara
som sexor. Även av dem betonas alltså ålder vilket verkar vara viktigt för
70
Här använder jag hiphop i generell bemärkelse utan att ha anspråk att göra olika stilar eller
hiphopkulturens mångfald rättvisa, för en ingående beskrivning av hiphop se t.ex. Sernhede
(2002).
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dem även i andra sammanhang. Mosa och Tim visar i sina berättelser på
olika sätt upp sig som några som är tillsammans med dem som är äldre. Det
handlar inte bara om basketplanen utan de har även markerat på sina kartor
att de ofta väntar utanför sexornas korridor och väntar på att de ska komma
ut på rast. ”Vi brukar också stå framför sexornas korridor, stå och vänta på
dom tills dom kommer ut” (Tim i gruppintervju tillsamman med Ivan och
Mosa, 980518). De berättar också hur de utanför skolan brukar vara tillsammans med äldre ungdomar på olika platser, t.ex. på fritidsgården där man
egentligen måste vara 13 år för att komma in. Tim och Mosa framställer
gärna sig själva som basketspelande hiphopare från förorten. Hiphop är en
kultur som är central för dem, som de skapar och visar upp på olika sätt i
skolan. Det sker t.ex. när Mosa dansar på skolgården eller i klassrummet, där
det inte alltid är så populärt att dansa fram för att vässa pennan eller dricka
vatten. På skoldiscot i femman var också Tim och Mosa några av de mest
frekventa hiphopdansarna som gjorde uppvisningar för de andra och varandra. De kan båda tala det som kan kallas bra svenska men använder gärna
även ny-svenska, vilket de också får tillrättavisningar för på lektionerna. På
en lektion i svenska som andra språk blir Mosa tillsagd av läraren när han
talar ny-svenska ”Sluta med det där!”. ”Vadå?” frågar Mosa och läraren
svarar ”Du vet vad jag menar.” (Fältanteckningar 981208). Jag ser dessa
pojkars språkbruk71 som en tydlig del i deras identitetsframförande. Med
dessa exempel även utanför basketplanen vill jag visa att Tim och Mosas
identitetsarbete på skolgårdens basketplan handlar om att visa upp sig som
invandrarkillar i förorten, hiphopare som spelar basket tillsamman med de
äldre killarna (från sexan).
De här störiga sexorna är förstås inte alltid vid basketplanen så om man
vill undvika dem räcker det inte med att hålla sig därifrån, även om det är
basketplanen som är mest förknippad med dem. De ses av en del som potentiella fridstörare på hela skolgården men på vissa platser mer än andra72,
vilket t.ex. påverkar var Ali och hans vänner väljer att vara. När vissa sexor
kommer till fotbollsplanen och andra väljer att gå därifrån kan vi förstå det
som ett slags gränsarbete som befäster skillnader mellan olika grupper av
barn på skolan. Den grupp av pojkar i sexan som är bråkiga och störiga särskiljs härigenom från andra grupper av barn. Dessa grupper kan bestå både
av flickor och pojkar och ha olika etniska bakgrunder men gemensamt är att
de skiljer sig från de störiga sexorna. Det är dom som vi relaterar och förhåller sig till, vilket blir en viktig del i det pågående identitetsarbetet.

71

Jag fokuserar inte närmare på språket här men se t.ex. Evaldsson (2001; 2005) för hur barn
från multietniska förorter hanterar skolans betoning på en bra svenska och växlar mellan
korrekt svenska och ny-svenska och dess betydelse i identitetsarbetet (se även Sernhede,
2002).
72
I en brittisk studie av skolgårdar använder Sara Thomson (2005) begreppet territorialisering
för att visa hur vissa platser på skolgården blir upptagna av vissa barn.
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Bakom gympasalen är det lugnt
Emil, Ali, Johannes och Pontus berättar att när de undviker de störiga sexorna så går de ibland bakom gymnastiksalen. Det är ett bra ställe eftersom där
behöver man bara vara tillsammans med dem man själv väljer. Även andra
barn berättar om den här platsen som en lugn och bra plats att vara på när
man bara vill vara med någon eller några få kamrater. I likhet med Emil –
och till skillnad mot Ali, Johannes och Pontus – så har de även det gemensamt att de inte brukar spela king. Det är alltså ingen av Emil, Stefan, Karin,
Isabella, Sonja och Helen som har berättat om sig själva som kingspelare,
vare sig i kartor eller i fotografier. De här flickorna och pojkarna deltar inte i
att skapa ett vi-i-klassen på kingplanen. Det verkar heller inte som att de är
bakom gympasalen samtidigt eller gör saker tillsammans där utan snarare att
de går dit vid olika tidpunkter. Ali och hans kompisar var där redan i femman medan flickorna är där mer i sexan. Karin och Isabella har gjort den här
platsen till sin egen och givit den ett namn, Snackstället, som jag återkommer till längre fram.
Emil är den enda som själv uttryckligen säger att han inte brukar spela
king. ”Jag slutade med det i trean” säger han i intervjun73 när de andra pojkarna berättar att de brukar spela king. Emil beskriver istället sig själv som
en som går sina egna vägar74 och som har egna platser i skolan, t.ex. en bänk
intill skolbyggnaden där han brukar sitta och vila. Även när de talar om den
gemensamma platsen bakom gympasalen så visar Emil sig som någon som
gärna är för sig själv, vilket de andra instämmer i.
Emil:
Ali:
Emil:

Där är det lugnt vet du. Där kan man stå och tänka bara.
Det gillar Emil.
Jag är en sån där enstöring.

Här blir Emil tillskriven en egenskap men gör också egna identitetsanspråk
på att vara en person som är en enstöring. Han gör egna val som inte självklart hör samman med att skapa ett vi med klassen (eller med pojkarna i
klassen) utan snarare markerar Emil till skillnad mot de andra pojkarna att
han sedan flera år har slutat spela king. Även i andra sammanhang betonar
Emil sina individuella val, som t.ex. när hans gruppkamrater i intervjun ifrågasätter Emils favoritplats i biblioteket eftersom han brukar gå runt med
Stefan som i sin tur inte brukar vilja vara i biblioteket. ”Nä, men jag går in
dit i alla fall.” svarar Emil bestämt. Jag ser det som att Emil vill visa upp att
han fattar egna beslut och själv väljer sina platser. Det kan handla om olika
ställen som t.ex. en bänk, i biblioteket, på fotbollsplanen eller bakom gymnastiksalen och där han lika gärna är ensam som tillsammans med andra.
73

Gruppintervju kring skolgårdskartor (980518) med Ali, Emil, Johannes och Pontus.
Vilket vi även kan se i hans områdeskartor som skiljer sig från de andras, se kapitel 5, bl.a.
genom att han har en bästis som bor i Tallvik.
74
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I biblioteket måste man vara tyst
Som jag beskrev inledningsvis är biblioteket en viktig plats för flera av barnen när de går i femman men inte i lika stor utsträckning i sexan. Kullenskolans bibliotek är centralt beläget i skolan, många elever passerar förbi där
varje dag på väg till matsalen och det är lätt att slinka in75. Det kan vara en
förklaring till varför biblioteket är så populärt hos barnen det ena året men
det förklarar inte förändringen till nästa år. För mig blir det tydligt att en
plats inte bara är dess fysiska utformning utan även att vad människor gör
den till.
Ali, Emil, Johannes och Pontus berättar om biblioteket som en favoritplats i år 5. Där brukar de spela dataspel och surfa på nätet och även här
återkommer temat med de störiga sexorna. De relaterar då till det positiva
med att biblioteket är en plats man kan vara på under raster där det finns
vuxna närvarande som ingriper om det blir för stökigt.
Ali:

I biblioteket, där undviker jag inte även om det finns störiga
sexor.
Gustav:
För där får dom inte störa.
Pontus:
För dom blir tillsagda där.
Ali:
Ha! För då kan man vara extra störiga mot dom! Hööö
Katarina: Där blir dom inte lika störiga inne i biblioteket?
Emil:
Nej
Johannes: Dom är det men dom är tysta och så
Emil:
Dom är tvingade att vara tysta annars blir det utkörda av Leila
(personal i biblioteket)
Ali:
Och så skriker dom och allting så dom blir utkörda ändå så
det är inget problem. Dom är där i fem minuter och sen blir
dom utkörda76.
Det är den enda platsen som pojkarna berättar om som en plats där vuxna på
skolan ingriper gentemot de störiga sexorna. Det kan förstås ske annars också men även om det alltid finns vuxna ute på skolgården så är det inget som
barnen berättar om. Biblioteket är här, liksom annars, en plats där det ska
råda tystnad vilket blir till hjälp för Ali och hans kompisar att få vara ifred
här. I exemplet ovan så ser man också att Ali gärna berättar om sig själv som
en som är störig, vilket återfanns även i exemplet tidigare om att vara äldst
på skolan. Intressant är att när de själva sedan går i sexan så har de här pojkarna slutat vara i biblioteket. Dess funktion som skydd gentemot de störiga
75

Se de Jong (1997) som studerat arkitekturens betydelse för sociala relationer och som visat
att genom dörrar och väggar samt var olika rum är placerade i en byggnad skapas tillgänglighet likväl som avstånd och distans.
76
Utdrag från gruppintervju kring skolgårdskartor (980518) med Ali, Emil, Johannes och
Pontus.
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sexorna behövs inte längre men det som pojkarna lyfter fram som orsak är
tystnadskravet. Ali och Pontus skriver till sitt fotografi av biblioteket ”utanför biblan (undviker för att man måste vara tyst.)”. Kanske är det de som
blir utkörda av personalen därifrån nu. Flera av pojkarna har nu också tillgång till egna datorer hemma och dessutom har skolan öppnat en fritidsgård
på lunchrasten där de är ibland.
Även Sandra och Marina har fotograferat biblioteket som en plats de undviker ”Vi undviker att vara i biblioteket därför att man måste ta av sig skorna och vara tyst.”. De har också bl.a. tystnaden som motiv för att inte vara
där. Biblioteket konstrueras som en plats där vuxna bestämmer. Att inte gå
in i skolbiblioteket på rasten behöver inte höra samman med att huruvida
man gillar att läsa böcker eller inte. Sandra är nämligen en riktig bokslukare
som läser många tjocka böcker och jag har flera gånger stött på henne på
stadsbiblioteket. Hennes lärare uttrycker till och med lite oro över att hon
läser så mycket och knappt ägnar sig åt annat på fritiden. Men här berättar
Sandra själv inte om något bokintresse. Ivana däremot brukar vara på skolbiblioteket och visar upp sig som en bokläsare. ”Här är jag. Jag brukar vara
på biblioteket. Jag tycker om att läsa.” skriver hon till sitt fotografi av biblioteket.

Vi två på våra egna platser
Det sista exemplet på hur barnen använder skolgårdens platser i sitt identitetsarbete handlar om två flickor som är bästa kompisar. Isabella och Karin
är under hela mitt fältarbete tydliga med att på olika sätt visa upp sig som
bästisar, bästisar som alltid håller ihop. ”Vi brukar alltid vara tillsammans
jämt” säger Karin när de arbetar med sina kartor77. De är alls inte ensamma
om att ha en bästis men de visar upp det allra tydligast. Karin och Isabellas
berättelse om vi två som bästisar kan ses som kontrast till den om vi i klassen på kingplanen.

77

De gör likadana kartor och när Isabella berättar om sina markeringar gör Karin kommentarer och korrigerar henne när hon tycker att Isabella inte har satt sina markeringar riktigt rätt.
När det är dags för Karin att berätta om sin karta så säger hon att hon inte behöver säga något
för den är exakt likadant som Isabellas (gruppintervju med Isabella, Helen, Karin och Sonja
980518). Detta gäller förvisso inte bara dem, även andra både pojkar och flickor berättar i sina
kartor och fotografier hur de brukar vara på samma ställen som en eller flera kamrater.
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Figur 13. Välkommen till vårat fotoalbum! skriver Karin och
Isabella som presentation till sina sju bilder som ska visas på
en utställning för deras familjer och hela skolan.

”Det här är en bild på oss” kommenterar de den första bilden. Den bilden,
som förvisso jag har tagit78, föreställer dem båda ståendes på skolgården.
Genom Karin och Isabellas markering av att detta är deras fotoalbum samt
att de strukit under oss, ser jag det som att de redan från början i utställningen vill visa upp sig som ett vi. I fotouppgiften fanns möjlighet för paren att
välja mellan att fotografera alla platser gemensamt eller ta tre bilder var.
Karin och Isabella har valt det senare men det har ändå varit ett tydligt
gemensamt projekt. I alla bilder, utom en, relaterar de till sina platser som
något som handlar om just de två. Vi som är på samma ställen och som gör
saker tillsammans, bara vi två. Det gör de dels genom att bara fotografera
78
Jag fotograferade varje fotopar innan de började sin egen vandring på skolgården med
kameran. Dels för att det skulle finnas ett kort med dem båda på i den kommande utställningen och dels av praktiska skäl, för att hålla reda på vilka som fotat vilka bilder på rullen. I ett
bildhanteringsprogram Photoshop har jag ändrat i fotografierna för att skydda barnens anonymitet för utomstående.
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varandra (Karin är med på Isabellas bilder och tvärtom) och inte ha med
några andra personer på bilderna, dels genom att beskriva bilderna i texten
som platser där de två är tillsammans. Så ser det t.ex. ut i deras fotografier av
Snackstället som är deras favoritplats.

Figur 14. Snackställe. Här brukar jag och min bästis Karin
sitta och snacka om olika saker, mellan himmel och jord. Det
är vårat favoritställe. (Isabella)

Figur 15. Favoritställe. Vi kallar det för ”snackstället”. Vi
pratar om allt mellan himmel och jord. (Karin)

Det är intressant att Isabellas och Karins favoritplats är vid gymnastikhuset
eftersom gymnastik och idrottsrelaterade platser annars är sådant som de
tydligt undviker. Favoritplatsen ska nog därför förstås utifrån andra aspekter
än att det är just bakom gymnastiksalen, platser används ibland till något helt
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annat än de avsetts för. Att Snackstället är en avskild plats utan närvaro av
andra barn, att där finns ett litet trappsteg som gör det bekvämt att sitta, att
det är utan insyn från resten av skolgården och att det ligger vid skolgårdens
utkant är nog betydligt viktigare för Karin och Isabella än att det är vid en
plats som är sammankopplad med idrott. Även om gymnastiksalen ofta är en
plats som väcker starka känslor, allt från glädje och lust till oro och ångest,
som t.ex. Åsa Liljekvist (2003) konstaterar i en studie om den fysiska utbildningens plats i skolan och som även framkommer i Pérez Prieto (1992) avhandling om f.d. skolelevers tillbakablick på sin skoltid.
Både Karin och Isabella beskriver sig som sådana som inte tycker om idrott i skolan. Det här kan med Mishlers (1999) terminologi ses som identitetsanspråk som görs i relation till omgivningen och vad andra gör. Isabella
och Karin särskiljer sig genom att fråga sin gymnastiklärare om inte de kan
få gå på promenad istället för att ha innegympa tillsammans med de andra i
klassen. Det kan, förutom att illustrera deras ovilja mot inomhusgymnastiken
och allt vad det kan innebära, ses som att Karin och Isabella visar upp sig
som ett vi som vill vara någon annanstans och göra något annat än övriga
elever i klassen.

Figur 16. Jag gillar ej innegympa så jag undviker den
och när vi har innegympa frågar alltid jag och Isabella om vi får vara ute. (Karin)
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Figur 17. Det här är brännbollsplanen. Jag avskyr
brännboll! (Isabella)

Bilden av brännbollsplanen är det enda fotografiet som inte handlar om de
två flickorna tillsammans. Brännbollsplanen ligger strax utanför skolgården
och räknas vanligen inte dit men det är ändå en plats som det är viktigt för
Isabella att lyfta fram som något hon undviker. Här beskriver hon sig själv
som den som verkligen avskyr brännboll.

Figur 18. Ibland brukar jag och Isabella
kasta små gruskorn på en stång. Så om den
nuddar så låter det ”pling” eller ”plong”
de och man får 1 poäng per träff. (Karin)

Figur 19. Här brukar jag och Karin
vara när vi ska ta en nypa luft och
leka ”ta fatt” på rutor! Här brukavi sjunga ”Yesterday” förut.
(Isabella)

De här bilderna handlar om platser som är ganska centralt belägna på skolgården men inte mitt ute på den öppna platsen där det finns många barn som
103

gör olika saker. Flickorna beskriver sina aktiviteter som något som de gör
tillsammans och som innehåller egna regler. Isabella refererar till tidigare
gemensamma erfarenheter från samma plats, nämligen att sjunga en särskild
sång. Att Karin och Isabella har särskilda platser där de brukar vara och leka
där det också finns en gemensam platsrelaterad historia ser jag också som en
del i deras identitetsarbete där de visar upp sig som vi två.
I fältarbetet har jag sett hur Karin och Isabella håller ihop som ler och
långhalm. Deras gränsarbete innebär att de håller sig för sig själva och är
sällan med och deltar i det som resten av klassen gör, vilket deras klasslärare
tycker är problematiskt. Isabella och Karin beklagar sig inför mig över att
det anses vara ett problem att de är tillsammans så mycket. Detta är något
som de ofta återkommer till, t.ex. i intervjun tillsammans med Helen och
Sonja om deras skolgårdskartor (990507). Här handlar det om att de tycker
att det är orättvist när läraren försöker separera dem på olika sätt, t.ex. genom att de inte får vara i samma grupp vid grupparbeten.
Karin:
Isabella:
Karin:
Karin:

Så här på utvecklingssamtalen såhära
brukar hon jämt snacka om, ääh är du inte lite för mycket med
var lite mer med dom andra
du måste vara lite mer med dom andra. Ni får inte vara med
varandra så här ofta.

Karin och Isabellas identitetsarbete sker både i relation dem sinsemellan och
i relation till andra på skolgården, framförallt klasskamrater. Isabella och
Karin förhåller sig till – och utmanar – den dominerande diskursen om att
”alla får vara med”. När de använder och berättar om sina platser på skolgården handlar det om deras egna platser och aktiviteter. Där är det inte
självklart att även andra kan delta eller att alla får vara med. De beskriver
snarare en interaktion med utrymme för ett begränsat antal deltagare och där
andra på olika sätt skulle behöva förhandla för att eventuellt bli delaktiga.
När de överhuvudtaget nämner några andra är det när de blir störda, framförallt av några killar.
Berättelsen om Karin och Isabella, två flickor som är bästa vänner, stämmer väl överens med en traditionell bild av flickors kamratrelationer med
flickor som umgås i par medan pojkar mer umgås i grupp (se t.ex. Bjerrum
Nielsen, & Rudberg, 1991; Hägglund, 2001a) men det är inte det vanligaste
förekommande här. Varken i mitt material79 eller i andra studier (se t.ex.
Evaldsson, 2000; Hägglund, 2001b) ser kamratrelationer alltid ut som beskrivs ovan. Andra exempel på detta har Camilla Rindstedt som studerat hur
två pojkar utgör ett par i skolan. Hon fann att de pojkarna är tillsammans
både på lektioner och raster, leker och arbetar tillsammans (2004). Bliding
79

Jag har exempel på flickor som umgås i grupp, enbart flickor eller tillsammans med pojkar
(som i kingplanen), liksom pojkar som umgås både parvis och i grupp.
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(2004) visar i sin avhandling om barns relationsarbete i skolan hur det pågår
en kamp mellan några pojkar om en kompis. Där handlar det om två pojkar
som konkurrerar om att vara bästis med en tredje, ett slags triangeldrama
som vanligen tillskrivs flickors sätt att umgås. Evaldsson (2000) har i sin tur
exempel på flickor i grupp som spelar ”boll i fyrkant” (king) på skolgården.
Sammantaget ser jag hur Isabella och Karin konstruerar en gemensam berättelse om just de två som bästisar. Det gör de med sina bilder i det egna fotoalbumet i utställningen men också annars när de använder olika platser samt
berättar om dem och i detta inkluderar deras vänskap. Vi två som skapar
våra egna platser i avskildhet från de andra.

Vi och dom på skolgården
De exempel som jag lyft fram här visar hur barnen i sitt identitetsarbete på
olika sätt använder och berättar om skolgårdens platser. Berättelser som
också är identitetsframföranden där barnen visar upp sig själva och sina
identitetsanspråk, där en viktig aspekt är vilka de relaterar till (se Mishler,
1999; Pérez Prieto, 2000). Här kan barnen på olika platser sägas göra vi-iklassen, bästisar, enstöring, bokläsare och fotbollspelare likväl som etnicitet,
kön och ålder80. En viktig utgångspunkt för avhandlingen är att det finns ett
dynamiskt förhållande mellan aktörer och platser. Detta innebär att skolgårdens platser har betydelse för hur barnen agerar i dessa men att barnens användande i sin tur också påverkar platserna (se t.ex. Massey, 1994).
Barnens identitetsarbete handlar t.ex. om att skapa ett vi-i-klassen på
kingplanen. Kingplanen blir därmed inte bara en bollplan för ett spel där
man ska slå ut varandra, utan även en plats där alla får vara med. Det var
framförallt det som många av barnen berättade om i sina kartor och fotografier. En berättelse som passar väl in i skoldiskursen om att ”alla får vara
med”. När barnen konstruerar sig som ett vi med klassen på kingplanen och
skapar en gemensam plats här kan man se att de är delaktiga i att reproducera bilden av en demokratisk skola som strävar efter gemenskap och solidaritet med klassen och klasskamraterna. Men där finns också andra berättelser
som är viktiga att lyfta fram. Karin och Isabella t.ex. utmanar den dominerande diskursen om att ”alla får vara med”. De ger en bild av skolan där de
inte delar en gemenskap med klassen utan snarare om hur de undviker den.
De är minsann inte ett vi med klassen utan bara med varandra. De två är
bästisar som kringgår den gemensamma samvaron, genom att inte vara på
samma platser som de andra i klassen, utan istället väljer sina egna platser.
80

Social klass är en annan sådan traditionell kategorisering men som inte explicit diskuteras
här. Det finns däremot med i analysen av stadsdelen, se kapitel 5. Det skulle förvisso vara
möjligt att fokusera betydelsen av social klass även på skolgården, t.ex. i relation till områdesdiskurser och basketplanen som en no-go-area, men det är inget som jag har utvecklat här
och heller inget som barnen direkt visar upp eller relaterar till.
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Ibland använder barnen skolans platser på ett sätt som de vuxna avsett
men långt ifrån alltid (se t.ex. Björklid, 2005; Gordon et al., 2000). Skantze
(1989) visar också att barn gärna använder platser som inte har någon direkt
formell funktion utan är lediga att tas i anspråk, som t.ex. trappavsatser,
prång eller någon vrå ute på skolgården. de Jong (1995) menar dessutom att
dessa platsers användning också beror på arkitekturen och var de ligger i
relation till byggnaden som helhet samt vad barnen vill göra. Isabella och
Karin ger tydliga exempel på hur de inte bara använder platserna så som
avsetts utan även ser andra möjligheter i dem. Det är t.ex. att bakdörrens
trappa och utomhustrappans kant är bra att sitta på, att ledstången av järn
låter fint när man kastar gruskorn på den eller att plattbeläggningen vid pelaren erbjuder goda möjligheter till lek på rutor. Min poäng är att platserna inte
enbart påverkar barnens agerande utan vad barnen gör där i sin tur också
påverkar dessa platser. Ibland rekonstruerar barnen platserna, som när Karin
och Isabella gör om gymnastiksalens bakdörr till en plats för privata samtal.
De gör Snackstället till sin egen plats, där det inte är självklart att andra får
vara med och de får vara åtskilda från andra.
Även andra barn går bakom gymnastiksalen just för att få vara ifred. Emil
beskriver sig som enstöring som tycker att det är en bra plats att vara för sig
själv och tänka. Ali och hans kompisar brukar gå hit för att slippa de ”störiga
sexorna”. Dessa sexor är ofta på basketplanen, vilket är en favoritplats för
Tim och Mosa. Där spelar de basket varje rast men visar samtidigt upp sig
som hiphopare och invandrarkillar från förorten, tillsammans med de äldre
pojkarna i sexan. De som av andra kallas de störiga sexorna och som upptar
mycket plats både på skolgården och i många av barnens berättelser i femman. Man skämtar om deras språk och stil men berättar också om hur problematiskt det är med de störiga sexorna på basketplanen. Basketplanen görs
av de andra barnen till en no-go-area, en plats som man undviker. Vill man
undvika de störiga sexorna så räcker det emellertid inte med att hålla sig
borta från basketplanen eftersom de liksom andra rör sig omkring på skolgården.
Den enda plats som barnen berättar att de får hjälp av någon vuxen i detta
är i biblioteket. Eftersom man måste vara tyst i biblioteket så blir sexorna
tillsagda när de bråkar därinne och sedan utkörda, vilket ses positivt av barnen som då går i femman. Biblioteket blir här inte bara en plats där man
läser böcker eller surfar på nätet utan även en skyddsplats. Det har däremot
ändrat sig när de går i sexan då samma barn berättar att de undviker att vara i
biblioteket just för att man måste vara tyst där inne och kanske för att de inte
längre behöver det skyddet. Det finns fler exempel på hur skolgårdens platser påverkar – och blir påverkade av – barnens identitetsarbete. Det är gungorna som görs till en mötesplats mellan könen, klätterställningarna där flickorna snurrar och klättrar men som också görs till en teatersalong. Klätterställningarna är dessutom liksom fotbollsplanen exempel på hur könssegregerade platser skapas.
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Jag har i analysarbetet använt Thornes (1993) begrepp gränsarbete men i
en vidare mening än vad hon själv gör. För henne handlar det om att visa hur
barns interaktion mellan könen bygger på och förstärker könsbarriärer. Där
kan gränsarbetet ske i form av tävlingar tjejerna mot killarna, tjej- och killbaciller, som när Sonja och Helen går till gungorna för att reta killarna eller
när Ivan säger att klätterställningarna är upptagna av tjejer. Ett annat av
Thornes exempel på gränsarbete är när framförallt pojkarna invaderar flickornas områden. Här finns en parallell till hur de störiga sexorna beskrivs av
flera av barnen, fast det då handlar om mer än kön. De störiga sexorna är
förvisso pojkar, men de invaderar både sådana platser som är traditionella
pojkplatser som fotbollsplanen och platser där både flickor och pojkar brukar
vara t.ex. vid gungorna. De uppfattas ofta som störande och invaderande
både av flickor och av pojkar. Detta kan förstås i termer av gränsarbete där
dessa störiga sexor särskiljer sig från andra grupper av barn. Barn som kanske sinsemellan är olika men som har det gemensamt att de skiljer sig från
dom, de störiga sexorna. Enligt Thorne är det i mötet mellan könen som
gränsarbete sker. Det är här som olikheter dem emellan markeras och förstärks, framförallt genom utmaningar och konkurrens mellan flickor och
pojkar. Medan jag använder begreppet gränsarbete mer generellt och låter
det handla såväl om vänskap, skolklassen som om flickor eller pojkar.
Gränsarbete kan uttryckas i form av utmaningar och tävlan mellan olika
grupperingar men kan även ske på andra sätt, genom undandragande till
egna platser eller annat. Gränsarbetet kan röra sig om att visa att gränser
redan finns och förstärka dessa eller att skapa nya gränser och upprätthålla
dessa. Med en relationell förståelse av identitetsarbete blir alltså gränsarbete
en väsentlig del i själva identitetsarbetet, när vi skapas i relation till dom
andra.
Skapandet av vi och dom är processer som pågår hela tiden på olika platser i skolan. Platser som inte bara är strukturerande för identitetsarbetet utan
också blir vad barnen gör dem till i detta arbete. Det kan handla om att konstruera sig som bästisar som gör ett Snackställe av gympasalens bakdörr eller
om att visa upp sig som ett vi-i-klassen på kingplanen. Barnen är i sitt identitetsarbete också delaktiga i att skapa såväl gemensamma som segregerade
platser på skolgården.
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Kapitel 5 Barnens identitetsarbete och
stadsdelar

Stadsdelen är en central plats i barn vardagsliv och när man vill studera
barns identitetsarbete och sociala geografier blir stadsdelen där barnen bor
en viktig utgångspunkt. Det är i stadsdelen barnen har sina kamrater och
favoritplatser, leker och rör sig samt går i skolan. Fokus i detta kapitel är
framförallt på livet utanför skolan men som konstaterats tidigare i avhandlingen går livet i och utanför skolan in i varandra, så även här. I det introducerande exemplet visas hur några pojkar i sitt identitetsarbete visar upp den
nära kopplingen mellan skola och stadsdel, vilken blir särskilt tydlig när det
är dags för dem att välja skola. Skolvalet visar sig vara en viktig fråga för
barnen i villastadsdelen och en väsentlig del i deras identitetsarbete, där
framförallt etnicitet och social klass görs relevant. När barnen från Förortens
två stadsdelar på olika sätt berättar om sin stadsdel visar det sig handla om
många olika typer av platser. Det handlar både om offentliga platser som
centrum, ett gathörn och en kvartersgård och om mer privata platser i det
egna hemmet. Sammantaget ger dessa berättelser en bild av såväl stadsdelarnas spatiala strukturer som barnens identitetsarbete och sociala geografier.

Att bli placerad med dom i ”sämsta skolan”
I slutet av vårterminen i år 5 var Klas, Olle, Oskar och Patrik81 från Tallvik
mycket upprörda över att de inte skulle få gå tillsammans med resten av
klassen till hösten. I sexan var det nämligen dags för dem att börja i en ny
skola och tillsammans med en pojke till, Anton, hade de blivit placerade i
Centrumskolan - en skola de inte vill gå i. I likhet med de flesta andra i klassen hade de valt Östra skolan82. Det visade sig dock att det inte fanns plats
för alla, trots ett tidigare löfte om att hålla samman klassen. De fem pojkarna
blev vad de själva kallade ”tvångsplacerade” i Centrumskolan, mot föräldrarnas vilja. Frågan var mycket infekterad och det blev senare en strid mellan

81

I en gruppintervju (980403) som dels handlade om det kommande skolvalet dels om skolgården. Det är samma pojkar som då också berättade om den Hemliga klubben.
82
Lite längre fram i texten återkommer jag till skolvalet och där beskrivs hur skolgången är
organiserad i förorten.
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en del föräldrar och kommunledningen83. I intervjun i femman förklarade
Klas, Olle, Oskar och Patrik varför de inte ville komma till Centrumskolan,
som de kallar ”den sämsta skolan”. Klas fortsätter ”det är faktiskt en dålig
skola. Inte för att vi är rädda för bråk och så där men min storasyster har
gått där. … Invandrarbarnen, de fick ju inte så mycket hjälp av sina föräldrar av läxorna och då fick de knappt några läxor.”
Invandrare är en svepande och problematisk beskrivning84 som omfattar
många olika människor och etniska grupper med varierande bakgrunder. När
pojkarna talar om invandrare relaterar de till dålig kvalitet i undervisningen
men framförallt till risken för bråk i skolan. Klas och hans kamrater använder ofta uttrycket invandrare när de talar om de konflikter som uppstår i
Skogskullen och i Centrumskolan, vilket jag visar fler exempel på längre
fram. En etnisk hierarki85 mellan olika invandrargrupper, där vissa etniska
grupper från utomeuropeiska länder räknas mer som invandrare än andra,
blir tydlig när man ser hur de här pojkarna pratar om två klasskamrater som
invandrare. De använder kategorin invandrare i talet om de två klasskamrater
som kommer från Mellanöstern, medan några andra klasskamrater med annan etnisk bakgrund nämligen västeuropeisk och asiatisk, vare sig i det här
samtalet eller annars benämns som invandrare. Pojkarna blir på så vis delaktiga i en återskapa en hierarkisk konstruktion av etnicitet när de pratar om
invandrare genom att lyfta fram vissa grupper och inte andra. De förknippar
dessutom invandrare med att vara stöddiga, vilket de delvis problematiserar
själva. När de talar om sina två klasskamrater från Mellanöstern som invandrare poängterar de att med dem är det ju skillnad. ”Dom är inte alls stöddiga,
dom är jätteschysta” och konstaterar att det oftast är så med dem man känner. Det här sättet att tala om invandrare som främmande stämmer med en
traditionell syn på främlingar som dem ser annorlunda ut och som synbart
kommer från etniska minoriteter (se Karen Wells, 2005). Klas, Olle Oskar
och Patrik diskuterar detta mycket och reflekterar över det problematiska
med en sådan uppdelning mellan vi och dom, mellan vi svenskar i Tallvik
och dom invandrarna i Skogskullen.
Klas:

Det blir ingen blandning. Kolla, nu är det så här Tallvik–
Skogskullen! Vi har dom värsta fördomarna om dom. Vi skulle gå till Skogskullen och hyra film, då gick vi där, sen så
kom det några, vi skulle gå hem. Och så kom det några och

83

För en närmare beskrivning av skolvalet ur föräldrarnas perspektiv, se Pèrez Prieto, 1999.
Det är en definition som såväl i dagligt tal som i officiell statistik har använts på olika sätt. I
statik har det ibland handlat om personer som är bosatta i Sverige men födda utomlands,
personer med minst en förälder född utomlands eller personer som är utlandsadopterade,
vilket har lett till att man har talat om första, andra och även tredje generationens invandrare
(se Kemuma, 2000).
85
Se även t.ex. Andersson (2001; Molina, 1997) för en diskussion om den etnisk hierarkin på
bostadsmarknaden.
84
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Olle:
Klas:

Oskar:
Klas:

Patrik:
Klas:

Klas:

skrek ”Stanna!” Så där, jaha, dom var äldre och så pratade jag
lite med dom. Dom märkte att, det var jag som pratade mest
med dom,
Jag startade en dialog om bandy.
(fniss) Dom märkte att vi inte var rädda för dom. Då började
dom kasta snöboll och trodde att vi skulle bli rädda men vi
blev ju inge rädda. Då blev dom nästan arga för då började
dom kasta
(härmar nysvenska) ”Jäkla bönder!”
Sen så cykla jag förbi där, har man hjälm, det är en bonde. Då
ska dom ska alltid skrika efter en. Det är klart att vi, då kan
man ju bli rasist på grund av det. Jag är inte rasist men man
… jag tycker inte om Skogskullen.
Man blir förbannad.
…
Där ser du, då blir det ju det här vi och dom, vi och dom. Det
är ju den attityden. Om det hade varit lite mer blandat så skulle man ju aldrig uttrycka sig så här vi och dom.
…
Hade man blandat ihop några svenskar och några invandrare
då hade det inte varit samma grej.

Klas, Olle, Oskar och Patrik pratar mycket om bråk de hört talas om i Centrumskolan och även om egna erfarenheter av sådana bråk och hur farligt86
det kan vara för dem att komma till Skogskullens centrum där Centrumskolan ligger. Pojkarna kopplar samman Centrumskolan och Skogskullen centrum och Skogskullens stadsdel. I deras berättelser görs ofta skolan, centrum
och stadsdelen till samma sak, platser där det kan bli bråk och som man bör
undvika, s.k. no-go-areas, vilket jag återkommer till längre fram.
För pojkarna är det även viktigt vilken stadsdel de själva kommer ifrån
när de är vid Skogskullen centrum och vad de därigenom blir tillskrivna av
andra. De berättar om glåpord som ungdomar i Skogskullen kastat efter dem,
t.ex. ”Tallviksbarn, dööö! Rikemansbarn! Bönder!” Olle härmar några äldre
män som talade om honom när han väntade på sina kompisar i Skogskullen;
Olle:
Patrik:

Dom där jävla snobbungarna från Tallvik … och bor så fint
gör dom.
Det är inte vårt fel att vi har mycket pengar.

86
Även i berättelserna från Hemliga klubben visade de här pojkarna gärna upp sig som de
som lever lite farligt och är på platser där de egentligen inte får vara. De berättar också om när
de pallar äpplen, skjuter med ärtrör på bilar och ”annan organiserad brottslighet”, som Olle
uttrycker det. Även Rasmusson (2001) har berättelser där barnen berättar dramatiskt om
farliga och spännande situationer på liknande sätt.
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Klas:

Nä, att våra föräldrar är ambitiösa och har mycket pengar.
Dom har ju fått slita ihop det.

Pojkarna förknippar Centrumskolan med Skogskullens centrum och stadsdel
och sina föreställningar om dem som bor där, på liknande sätt som de själva
blir förknippade med den stadsdel som de kommer ifrån, Tallvik. Här görs
social klass till en väsentlig del i pojkarnas identitetsarbete, både när de berättar om vad de tillskrivs av andra men även när de själva visar upp sig som
några som har mycket pengar och kommer från välbärgade familjer. Patrik
uttrycker det orättvisa i att de som barn får stå till svars för familjernas välstånd i mötet med andra.
Klas, Olle, Oskar och Patrik är mycket upptagna av det problematiska
med segregeringen i förorten, hur uppdelat det är mellan svenskar och invandrare och anser att det borde vara mer blandat än vad det är. Här finns
likhet med vad Elisabet Öhrn (2005) lyfter fram i en studie där ungdomar
från hyreshusområden och villaområden gick i separata klasser i samma
skola. Hon fann att frågan om uppdelningen mellan dessa olika grupper kom
att vara en väsentlig del i de ungdomarnas skolvardag. I hennes studie fanns
samma uttryck som de Klas och hans kamrater berättar om, t.ex. rikemansbarn, som ingick i konflikter mellan grupperna. I Öhrns studie var det emellertid framförallt ungdomarna från hyreshusområdena som betonade vikten
av att blanda ungdomarna från de olika bostadsområdena i skolan medan
villabarnen ställde sig mer tveksamma till detta.
För Anton, Klas, Olle, Oskar och Patrik hör skola och stadsdel intimt
samman, vilket är påtagligt i situationen då de inte får komma till den skola
som de valt utan blir placerade i den ”sämsta skolan” det som Lucey &
Reay (2002) kallar en demoniserad skola, jag återkommer till detta längre
fram. Centrumskolan förknippas här med de problem som stadsdelen tillskrivs. Den spatiala strukturen med förortens segregation och skillnaderna
mellan de två stadsdelarna är markant närvarande i barnens vardagsliv och
identitetsarbete där de även är delaktiga i att (re-)producera denna sociala
geografi. I exemplet kan vi se hur etnicitet och social klass konstrueras som
relevanta kategorier men även äventyrlighet. Pojkarnas identitetsarbete här
handlar till stor del om att de är svenska medelklassbarn från Tallvik men
också att de är äventyrliga pojkar. Pojkar som liksom i Hemliga klubben
vågar vara på lite farliga platser. Dessutom ser vi hur barnen i sitt identitetsarbete använder aktuella områdesdiskurser, vilket är särskilt aktuellt i samband med skolvalet. Jag återkommer till detta längre fram i kapitlet.

Stadsdelarna utifrån barnens kartor
Hur berättar då övriga barn i studien om förorten och sin stadsdel? Jag
kommer här att visa hur barnen i år 5 har beskrivit olika platser i sin stadsdel
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med hjälp av kartor. Barnen har på en karta över förorten markerat var de
själva och deras vänner bor, sin skolväg, var de brukar vara och har sina
favoritplatser, vilka platser de undviker samt var de känner sig hemma.

Figur 20. Kullenskolan: alla kartor

Figur 21. Tallskolan: alla kartor

I bilderna ovan har jag lagt samman de två skolklassernas kartor i var sin
bild. Även om bilderna blir röriga. av alla markeringar visar jag dem för att
ge en översiktsbild av hur barnens markeringar ser ut. Min avsikt är att ge en
generell beskrivning av barnens kartor utifrån de två skolklasserna, Kullenskolan i Skogskullen och Tallskolan i Tallvik men även lyfta fram några
avvikande exempel.
Det finns många likheter mellan hur barnen från de båda skolorna beskriver förorten i sina kartor, framförallt den egna stadsdelen och det egna när87
området . Nästan alla barnen går i skola i den stadsdel där de bor, dvs. barnen från Tallvik går i Tallskolan och barnen från Skogskullen går i Kullenskolan. Det är inga barn från Tallvik som går i Kullenskolan, medan en pojke
som bor i den del av Skogskullen som ligger närmast Tallvik går i Tallskolan. Gemensamt för barnen är att det är i den egna stadsdelen som de går i
skola, har sina kamrater och oftast brukar vara och det är där som de har
platser som de undviker.
Det finns även några påtagliga skillnader mellan de två skolklassernas
kartor. Det är dels hur de har markerat var de känner sig hemma dels hur de
relaterar till varandras stadsdelar, vilket jag återkommer till längre fram. Det
är emellertid väsentligt att redan här lyfta fram att barnen i de två skolorna
bor i områden som sinsemellan är mycket olika. Tallvik är en tydligt sammanhållen stadsdel som framförallt består av villor och radhus. Skogskullen
är en mycket större stadsdel som i sig också inrymmer flera områden.
Skogskullen är en mer heterogen stadsdel, även när det gäller boendeformer.
Kullenskolan ligger mellan olika typer av bostäder där barnen bor i hyresrät87
Det finns också några markeringar vid kartbildens östra kant som symboliserar platser som
finns utanför kartans gräns, i andra stadsdelar och i stadens centrum.
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ter, bostadsrätter, radhus och villor och deras kamrater bor också i olika typer av bostäder. Dessa är olika i sin bebyggelse och karaktär samt ofta tydligt åtskilda. I kartorna ser man att barnen i Tallvik oftare har ringat in hela
sin stadsdel som ett område de känner sig hemma i medan barnen i
Skogskullen har ett mindre sådant område nära hemmet. Barnen som bor i
Skogskullen har nästan inga markeringar alls i Tallvik medan barnen som
bor i Tallvik har mycket markeringar som symboliserar att de undviker
Skogskullen. I Skogskullen finns många offentliga platser, t.ex. apotek, badhus, bibliotek, fotbollsplaner, köpcentrum och skolor som även barnen från
Tallvik måste förhålla sig till. I Tallvik däremot finns det färre sådana platser, även om det också här finns fotbollsplaner och badplatser som barnen
från Skogskullen relaterar till. Hur offentliga eller privata bostadsområden
görs hör också samman med arkitektur och boendeformer. Med den bakgrunden är det inte förvånande att det framförallt är barnen från Tallvik som
relaterar till Skogskullen men inte tvärtom. Det som dock överraskade mig
var med vilken kraft många av barnen i Tallvik beskrev Skogskullen som en
plats som de undvek.

Var bor barnens kamrater?
Gula prickar symboliserar flickor och blå pojkar.

Figur 22. Kullenskolan

Figur 23. Tallskolan

Alla barnen har markerat att de har kamrater nära där de själva bor. Antalet
markeringar varierar förstås en del, någon har två och någon annan har tio
prickar men de flesta har satt tre till fyra stycken. Fem av flickorna i Tallskolan har bara flickkamrater medan åtta har både flickor och pojkar. Tolv av
pojkarna i Tallskolan har bara pojkkamrater medan tre har både flickor och
pojkar. I Kullenskolan har två flickor enbart flickor som kamrater medan
fem har både flickor och pojkar. Av pojkarna i Kullenskolan har tre bara

113

pojkkamrater medan åtta har både flickor och pojkar. Det är inga av barnen
som enbart har kamrater av det andra könet88.
Med något enstaka undantag bor barnens kamrater i den egna stadsdelen.
I den här förorten ser dessa stadsdelar väldigt olika ut, vad gäller socioekonomiska resurser, etnicitet samt boendestruktur. Barnen från villor i Tallvik berättar om kamrater som bor i andra villor i stadsdelen. Det är några
Tallskolebarn som har kompisar i Skogskullen, i den delen som ligger närmast Tallvik. Det gäller t.ex. en pojke som själv bor i Skogskullen men går i
skolan i Tallvik och barn som flyttat från Tallvik till Skogskullen. Motsvarande gränsöverskridande kompisskap saknas nästan helt bland Kullenskolebarnen. Det är bara Emil från Skogskullen som har en kamrat i Tallvik. Både
från Tallvik och från Skogskullen finns det också några barn som har kamrater i helt andra delar av staden.

Var brukar barnen vara?
Röda prickar symboliserar platser där barnen brukar vara och guldstjärnor
deras favoritplatser.

Figur 24. Kullenskolan

Figur 25. Tallskolan

Alla barnen har markeringar för platser där de brukar vara/favoritplatser i
sina egna stadsdelar, Kullenskolebarnen i Skogskullen och Tallskolebarnen i
Tallvik. De markeringar som sitter vid kartans högra kant handlar om andra
delar av staden eller i centrum. Det kan röra sig om att barnen har organiserade fritidsaktiviteter, som t.ex. judo eller musikundervisning eller att de
brukar gå på stan. Många av barnens fritidsaktiviteter sker annars hemma i
den egna stadsdelen. Detta kan jämföras med Helga Ziehers (2003) studie av
barn i motsvarande ålder i Berlin där hon talar om barns vardagsmiljö som
bestående av åtskilda öar89. Det är enligt Zieher en konsekvens av den insti88

Att det är flera av barnen som markerar var både flick- och pojk-kamrater bor kan höra
samman med det som med Thorne (1993) lyfter fram att det är vanligare att flickor och pojkar
leker tillsammans hemmavid än i skolan.
89
Insularisation på engelska.
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tutionaliserade barndomen där barn skjutsas eller eskorteras av föräldrar
mellan olika aktiviteter och institutioner. Här skiljer sig livet i en storstad
som Berlin från en mellanstor svensk förort och både till Kullenskolan och
till Tallskolan gick eller cyklade barnen själva i skolår 590. Till skillnad från
Ziehers studie tog också de flesta barn sig själva till aktiviteter i den egna
stadsdelen. De som hade fritidsaktiviteter utanför stadsdelen brukade ibland
åka buss själva, tillsammans med syskon eller skjutsas.
Från Kullenskolan är det två flickor och tre pojkar som berättar att de förutom att vara nära hemma brukar vistas och har favoritplatser i Tallvik, vid
badplatsen, ån och fotbollsplanerna. Emil har som nämnts en kamrat i Tallvik där han brukar vara och det är också en favoritplats för honom. Av
Tallskolebarnen är det tre barn, en pojke och två flickor, som berättar att de
förutom att vara i Tallvik också brukar vara och har favoritplatser i
Skogskullen. Amir är den Tallskolepojke som bor i Skogskullen och han har
gjort flera röda prickar och guldstjärnor nära sitt hem i Skogskullen. I sin
teckenförklaring skriver Amir ”Jag gillar att vara i det område där jag
bor”. Moa har en favoritplats där hennes kompis bor i Skogskullen. Stina
har markerat Skogskullens centrum som en plats där hon brukar vara och
som favoritplats.

Var känner barnen sig hemma?
Symbolen är ett område inringat med rött.

Figur 26. Kullenskolan

Figur 27. Tallskolan

Det finns en påtaglig skillnad i hur barnen från Kullenskolan och Tallskolan
beskriver de områden där de känner sig hemma. Kullenskolebarnen som alla
bor i Skogskullen beskriver företrädesvis ett mindre område nära hemmet
90

För barnen från Tallvik kom det att se annorlunda ut när de i skolår 6 hade flyttat till andra
skolor utanför den egna stadsdelen. De flesta barn fortsatte dock att ta sig till skolan på egen
hand, antingen genom att cykla eller åka buss, men det var även flera föräldrar som skjutsade
sina barn till skolan i år 6.
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där de känner sig hemma. Nästan hälften av Tallskolebarnen har däremot
ringat in hela sin stadsdel som ett område de känner sig hemma i. Det är två
av barnen från Skogskullen, Emil och Nora som har ringat in att de känner
sig hemma även i andra stadsdelar. För Noras del handlar det om ett område
i närheten av en släktings bostad och Emil berättar att han känner sig hemma
där han kompis i Tallvik bor.

Vilka platser undviker barnen?
Svarta prickar är platser barnen undviker medan ett inringat blått område
symboliserar att de undviker ett helt område.

Figur 28. Kullenskolan

Figur 29. Tallskolan

Markeringar för platser som man undviker finns i den egna stadsdelen för
barnen från båda skolorna. Dessa markeringar kan innebära en mängd olika
saker som t.ex. att det luktar illa, finns arga hundar och sura gubbar eller att
trafiken är farlig där. I både skolklasserna finns det barn som har markerat
att de undviker sin skola, Tim t.ex. skriver i sin teckenförklaring till kartan
att ”Jag gillar inte att gå i skolan men jag gör det ändå.”.
En skillnad mellan barnen från de två skolorna är huruvida det finns platser där det brukar finnas missbrukare och vara allmänt stökigt i den egna
stadsdelen. Flera av Kullenskolebarnen har sådana svarta markeringar hemma i sin stadsdel, framförallt nära Skogskullens centrum. Marja t.ex. som bor
precis vid Skogskullens centrum berättar hur hon väljer olika väg till skolan
beroende på om hon har sällskap eller inte. Är hon ensam väljer hon en trafikerad väg medan om hon har sällskap tar de en genväg genom en dunge där
det brukar finnas ”fyllisar”91. Den typen av markeringar har inte några av
91

(Fältanteckningar 981024) när jag gör sällskap med Marja hem från skolan och hon visar
mig de olika vägarna. Det är också ett exempel på hur olika barn och föräldrar kan se på vad
som är farligt. Marjas mamma vill inte att Marja ska gå genom dungen medan Marja själv
tycker att den stora vägen är så otäck att hon hellre undviker den. Se även Margaret O’Brien
(2003) som studerat hur engelska barn och föräldrar ser på risker i sitt grannskap och som
funnit olikheter i vad som uppfattas vara farligt eller obehagligt för barn och vuxna. När det
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barnen från Tallvik i sin stadsdel. Däremot har många av Tallskolebarnen
markerat att de undviker Skogskullens centrum, Centrumskolan och
Skogskullen i allmänhet, vilket alltså ligger utanför deras egen stadsdel. Här
skiljer sig också Kullenskolebarnen och Tallskolebarnen åt. Det är få av
barnen från Skogskullen som överhuvudtaget har några markeringar i Tallvik, oavsett om det är platser de brukar besöka eller sådana de undviker.
Däremot är det alltså många av barnen från Tallvik som relaterar till
Skogskullen som ett område de undviker. Det skiljer sig en del mellan könen
och det är Tallskoleflickorna som har flest svarta markeringar i grannstadsdelen. Tio av de 14 flickorna i Tallskolan har tillsammans 43 svarta/blå inringade markeringar och ungefär hälften av dem, 22 stycken, är i Skogskullen. 13 av de 15 pojkarna har sammanlagt 54 svarta/blå inringade markeringar och av dessa är 13 i Skogskullen. I Kullenskolan har fem av de sju
flickorna tillsammans 28 svarta/blå inringade markeringar och ingen av dessa är placerade i Tallvik. Sju av de 12 Kullenskolepojkarna har sammanlagt
16 svarta/blå inringade markeringar och av dessa är fyra i Tallvik. Det handlar om fotbollsplanen, Tallskolan och ån som har motiverats med att ”Det
stinker där!”. Flera av flickorna från Tallvik har satt svarta markeringar på
karttexten ”Skogskullen” och förklarat att det gäller hela området. Andra –
både flickor och pojkar – har markerat själva Skogskullens centrum där
Centrumskolan är belägen, medan ytterligare andra som synes har ringat in
stora delar av stadsdelen Skogskullen.
I den här generella genomgången av barnens kartor ser jag både likheter
och skillnader mellan de två skolklasserna i Kullenskolan respektive Tallskolan. En slående likhet är att både barnen från Skogskullen och barnen
från Tallvik bor och går i skola hemma i sin egen stadsdel. Där bor, med få
undantag, deras kamrater. Gemensamt är att barnen oftast brukar vara ganska nära hemma, där de själva bor eller där deras kamrater bor. Det är även
här som de har sina favoritplatser. Ofta är favoritplatserna sammankopplade
med den aktivitet man gör där, t.ex. spelar fotboll eller seglar och kan ses
som ett slags identitetsanspråk (se Mishler, 1999). Man vill visa upp sig som
fotbollsspelare, seglare eller annat. Barnen relaterar mycket till kamrater,
som ofta också är klasskamrater, vilka bor i samma område som dem själva
och med vilka man skapar ett vi. Det kan jämföras med Öhrns (2005) studie
där segregation mellan ungdomar från olika bostadsområden strukturerades i
skolan genom att indelning i olika klasser likväl som med en undersökning
som Rädda Barnen genomfört i Jordbro där segregation förstärkts eller mildrats beroende av skolklassernas sammansättningar. De barn i Jordbro som
gick i blandade klasser, med barn från både villa- och lägenhetsområdet,
hade kamrater som bodde i båda områdena medan de som gick i klasser med
antingen villa- eller lägenhetsbarn hade sina kamrater boende i det egna omgäller trafikens betydelse för barn i Sverige, se t.ex. Björklid ( 2001), Heurlin-Norinder
(1999).
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rådet (Andersson Brolin et al., 1997). Det är hemma i den egna stadsdelen
som barnen lever sin vardag och genom hur man använder platserna i stadsdelen visar man också upp sin tillhörighet med vissa och avstånd till andra.
En av olikheter är hur barnen i Skogskullen och Tallvik berättar om det
område där de känner sig hemma och hur de relaterar till varandras område.
I det heterogena Skogskullen ringar barnen framförallt in ett område nära det
egna hemmet som det område där de känner sig hemma. De visar sällan upp
sig som Skogskullebor, som känner en samhörighet med hela stadsdelen,
utan känner sig istället hemma nära där de bor, den gatan eller det kvarteret.
Det kan förklaras med att Skogskullen inrymmer flera bostadsområden av
olika typ som ligger nära men ändå avskilda från varandra. I Skogskullen
finns även en mer heterogen befolkning medan Tallvik är ett mer homogent
och avgränsat område i sig. I den inledande beskrivningen av denna segregerade förort tog jag upp att de som bor i stadsdelen Skogskullen ofta markerar
vilken del de kommer från, och vill inte förknippas med hela stadsdelen. Tim
är ett undantag från detta, han har förvisso inte ringat in något område alls på
sin karta som markerar att han känner sig hemma. Däremot har han satt en
guldstjärna på Skogskulletexten på sin karta. Med det vill han berätta att hela
Skogskullen är hans favoritplats och här finns likhet med Sernhedes (1998;
2002) killar i Hammarkullen vilka känner en solidaritet med hela sin förort
och även med andra förorter. På motsvarande sätt som flickorna från Tallvik
med en svart prick på samma text ville markera att de undviker hela
Skogskullen. Tim visar här upp sig som en Skogskullebo som har hela stadsdelen som sin favoritplats.
Ungefär hälften av barnen från Tallvik har också ringat in ett mindre område nära det egna hemmet som det område där de känner sig hemma. Den
andra hälften av barnen har ringat in större delen av Tallvik och berättar att
de känner sig hemma i hela stadsdelen. I den mer homogena stadsdelen Tallvik visar alltså ungefär hälften av barnen en samhörighet med hela stadsdelen, vi från Tallvik.
När det gäller platser som barnen undviker så har både barnen i Skogskullen och barnen i Tallvik beskrivit sådana platser i det egna området. De berättar om sin egen stadsdel som ett område som innehåller både favoritplatser och platser som man undviker. Den egna stadsdelen är både och. Där
finns t.ex. platser där man kan vara med sina kamrater men också platser
som är upptagna av andra. Marja och andra barn i Skogskullen utvecklar
olika strategier för att hantera detta, t.ex. genom att välja olika vägar beroende av om man har sällskap eller ej. Här finns likheter med Matthews (et
al.,2000) som i sin studie av ungdomars användande av offentliga miljöer
visade att ”being together also confers a feeling of safety” (ibid. s. 68).
Vad som däremot är en påtaglig skillnad är att det är ett fåtal barn i Skogskullen som undviker platser i Tallvik medan många av barnen från Tallvik
berättar om platser och områden i Skogskullen som de undviker. Tallvik är
heller inte ett område som Kullenskolebarnen särskilt behöver förhålla sig
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till, vare sig positivt eller negativt. De behöver inte ha några ärenden dit, där
finns inget serviceutbud eller skolor som är aktuella för dem. Det är när de
ska till klipporna och bada eller spela fotbollsmatcher som de måste bege sig
till Tallvik. Det är också sådana platser i Tallvik som några markerat att de
brukar vara på. Tallvik är inte särskilt omtalat i media eller ansett som något
problematiskt område. De flesta av dem har inte några kontakter eller relationer med Tallvik och behöver just inte bry sig om det området. Barnen i
Tallvik däremot tillhör rent administrativt Skogskullen, vilket har betydelse
vid skolvalet. Detta var något som barnen i Tallvik var mycket medvetna om
och som de bl.a. diskuterade i samband med att de gjorde ett nationellt prov i
skolan. På provblanketten skulle de skriva namnet på sin kommun och det
uppstod en diskussion mellan barnen huruvida det var Skogskullen eller
Mellanstad som var det korrekta svaret ”eftersom vi tillhör ju Skogskullen”
(Fältanteckningar 980417). Barnen i Tallskolan måste alltså förhålla sig till
Skogskullen med dess affärscentrum, bibliotek, sporthall mm men kanske
framförallt två av de skolor som snart var aktuella för dem.

Områdesdiskurs och skolval
Ett sätt att förstå varför barnen från Tallvik är så upptagna av att ta avstånd
från Skogskullen är att koppla samman det med valet av skola. Skolvalet är
en stor fråga för barnen från Tallvik som kapitlets inledande exempel visade,
men verkar inte vara det för barnen i Kullenskolan. Den fortsatta skolgången
är olika organiserad för barnen i Tallskolan och Kullenskolan, studiens två
ursprungsskolor. Kullenskole-eleverna går kvar i sin skola ytterligare ett år
och byter skola först till år 7. Tallskole-eleverna byter skola redan till år 6.
De två skolor som är aktuella att välja i förorten, oavsett om man kommer
från Tallskolan eller från Kullenskolan, ligger båda i Skogskullen. Det är
dels Centrumskolan precis vid Skogskullens centrum dels Östra skolan i
andra änden av stadsdelen. Två av barnen i Tallskolan hade valt Centrumskolan medan de andra i klassen valt Östra skolan.
När kartorna gjordes var skolvalet inte ännu aktuellt för barnen från Kullenskolan. De skulle inte byta skola förrän nästa år och när det blev dags för
valet så var alltså inte något som barnen där diskuterade. Barnen från Kullenskolan brukar vanligen fortsätta till Östra skolan i år 7 och så blev det
även för den här klassen. När vi diskuterade deras val av skola sa enstaka
barn i Kullenskolan att eftersom Centrumskolan var närmast för dem skulle
de kanske välja den. Sedan valde de ändå Östra skolan med motiveringen att
de ville gå tillsammans med sina klasskamrater92. På det stora hela verkade
92

Detta trots att de visste att de skulle bli uppdelade i olika klasser. Vilka som skulle hamna i
samma klass var en fråga barnen däremot diskuterade en del (för en studie om hur barn från
olika skolor bildar en skolklass i år 7, se Garpelin, 1997).
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skolvalet, varken i år 5 eller 6, vara någon laddad fråga för Kullenskolebarnen och när jag frågade vilken skola de skulle komma att gå i så var det
självklara svaret, Östra skolan93.
Kullenskolebarnen nämnde sällan Tallvik, vare sig positivt eller negativt.
De diskuterade inte i sådana uttalade ”vi och dom” termer, vare sig inom den
egna stadsdelen, mellan stadsdelar eller mellan olika skolor. Barnen i Kullenskolan talade sällan om Centrumskolan. Den fortsatta skolgången för dem
var organiserad så att Centrumskolan inte direkt framstod som vare sig en
möjlighet eller ett hot så de behövde inte heller förhålla sig till den skolan.
Deras självklara val var Östra skolan och det ifrågasattes inte. Östra skolan
är belägen i stadsdelen Skogskullens utkant bland villor och radhus. Den
skolan har i likhet med Centrumskolan många elever med annan etnisk bakgrund än svensk. Det som skiljer de båda skolorna åt är att Östra skolan har
fler elever som är bosatta i villaområdena i skolans närhet. Centrumskolan,
belägen mitt i Skogskullen, har däremot fler elever som kommer från hyreslägenheterna däromkring. Det finns alltså både likheter och olikheter i elevsammansättningarna i de två skolorna vad gäller socio-ekonomisk och etnisk
bakgrund. Centrumskolan hade emellertid vid den här tiden rykte om att vara
en skola med mycket bråk och sociala problem och var förknippad med
samma rykte som stadsdelen Skogskullen. Detta rykte behövde barnen från
Kullenskolan egentligen inte förhålla sig till eftersom de skulle gå vidare till
Östra skolan. Dessutom bodde de själva i Skogskullens olika delar och hade
egna erfarenheter av stadsdelen som kunde komplettera och nyansera bilden
av denna.
Tallskolebarnen däremot visar tydligt upp sig som vi i Tallvik som inte
vill vara med dom i Skogskullen, vilket även kan förstås som del av en områdesdiskurs. För att förstå barnens uppdelning av vi och dom kommer jag
att gå tillbaka till pojkarna från Tallvik som blev ”tvångsplacerade” i ”sämsta skolan”, Centrumskolan i Skogskullen.

No-go-area och no-go-school
Anton, Klas, Olle, Oskar och Patrik ville alltså inte gå i Centrumskolan men
det blev ändå så till slut, efter ett antal turer. När jag frågade pojkarna94 hur
det gick till så berättar en av dem att hans mamma blivit lovad att hela klassen skulle komma till Östra skolan. När det sedan inte fanns plats för alla
blev ändå ”just hennes son och hans kamrater” placerade i Centrumskolan,
trots det tidigare löftet. Pojkarna diskuterar sinsemellan om vem som lovat
vad och vem som bestämde till slut, rektorn eller en av cheferna i kommunen, och enades om att det var chefen i kommunen som tog det slutgiltiga
93

Förutom för ett barn från Kullenskolan som valde att börja i en skola i en annan stadsdel
vilket han motiverade med att han hade flera kompisar där sedan tidigare
94
I en gruppintervju med Anton, Klas, Olle, Oskar och Patrik (981202).
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beslutet. Denna person var de mycket arga på. De sa att de skulle rekommendera andra familjer att bara ha Östra skolan som sitt skolalternativ och
inte sätta Centrumskolan på andra plats som de gjort. Detta låg dem till last
när de blev placerade där fast de egentligen inte ville gå i den skolan. Familjerna ville inte heller böja sig för beslutet och försökte kringgå det genom att
låta pojkarna börja år 6 i en helt annan skola i andra änden av staden. Avsikten var att de därifrån sedan skulle ansöka om förflyttning till Östra skolan
och då skulle den aktuella tjänstemannen inte ha något inflytande över processen. Det misslyckades eftersom någon berättade om deras plan för de
ansvariga. Därför valde familjerna några veckor in på höstterminen att ändå
låta pojkarna börja i Centrumskolan. Detta med avsikt att de bara skulle gå
där det året och sedan börja i Friskolan i år 7, då de var garanterade plats där.
”Alla är inne” konstaterar Patrik95 sedan på vårterminen i sexan nöjt om
Friskolan. Året i Centrumskolan blev därmed som ett mellanspel för de här
pojkarna.
I sina berättelser värderar pojkarna skolorna i förorten och graderar Centrumskolan som den sämsta. Detta bygger de framförallt på äldre syskons
erfarenheter och vad de hört andra berätta. Diane Reay & Helen Lucey
(2000b) har studerat barns erfarenheter och delaktighet i val av skola i Storbritannien och visar hur barnen i deras studie använder såväl publicerade
rankinglistor som informell kunskap i form av syskons och andras erfarenheter, skvaller och rykten när de konstruera en bild av de skolor som är aktuella
för dem. Barnen diskuterar i termer av hur vissa skolor är populära medan
andra blir vad Lucey & Reay (2002) kallar ”demoniserade” skolor. De senare skolorna talades om i termer av bråk och konflikter, dumma elever och
”för många” etniska minoriteter. Klas och hans kamrater pratar på ett liknande sätt om Centrumskolan som sämsta skolan, vilket handlar både om
undervisning, t.ex. nackdelen med att inte vara van vid läxor när man kommer till gymnasiet, och om bråk med vad de kallar ”stöddiga invandrare”. I
båda avseendena är pojkarnas förklaring till problemen att det är många invandrare i skolan, mer om detta senare.
Hur blev det då att gå i den skola som de inte ville komma till? När jag
frågar de fem pojkarna när de börjat sexan hur det är på Centrumskolan säger Klas96 att ”Lärarna är bra och det hade ju alla sagt innan” men att eleverna är bråkiga. De refererar då inte till sina nya klasskamrater utan till
andra elever på skolan. I den egna klassen kommer många av eleverna liksom de själva från Tallvik. ”Vi är Tallviksklassen såhära”. Här har de lärt
känna en del ”nygamla kamrater, men inga som man är kompis med direkt”.
De fem pojkarna umgås mest med varandra och de berättar mycket om olika
konflikter i skolan. Pojkarna skapar framförallt ett vi med varandra, vi som
blev tvungna att gå här. De är till viss del även ett vi med den klass där de
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går, Tallviksklassen, men behåller ändå ett visst avstånd till övriga klasskamrater. Det är den här gruppen på fem pojkar som håller ihop under året i
Centrumskolan och de är mycket nöjda när de alla fem kommer in på Friskolan och ingen av dem behöver vara kvar i Centrumskolan. Anton, Klas, Olle,
Oskar och Patrik behöver på så sätt inte identifiera sig med att vara en av
andra i en demoniserad skola. Här skiljer de sig från arbetarklassbarnen i
Lucey & Reays (2002) studie, vilka kände sig som förlorare och dåliga elever som gick i en dålig skola. För dem blev de en känsla av att inte vara bättre än den skola de gick i (a.a.). För Anton och hans kamrater var de tvärtom.
Deras familjer stred för sina barns rättigheter då de inte tyckte sig ha erhållit
vad de blivit lovade utan blivit ”tvångsplacerade” i Centrumskolan. Det
handlar om medelklassfamiljer från Tallvik som använder sina resurser för
att deras barn inte ska behöva bli kontaminerade av en skola som anses vara
dålig och ha stökiga elever. Deras strategi fungerade då de nästa år kom dit
de ville, till Friskolan. Friskolan som har rykte om sig att vara en populär
skola där man måste ha stått i kö länge för att komma in, vilket har likhet
med Reay och Lucey (2000b) engelska medelklassfamiljer vars utbildningsmässiga fördelar ytterligare förstärks genom skolvalet. Ett val som
gynnar vissa grupper av barn men missgynnar andra (a.a.).
Pojkarna tyckte att året på Centrumskolan var både ock, många av lärarna
var bra medan barnen var dåliga. Pojkarna berättar om många konflikter som
uppstår och på våren i sexan svarar Olle på frågan hur det är i skolan att
”Det är en pina!”. Patrik berättar97 att han hade blivit bestulen på sin plånbok, med 400 kronor i, som han glömt i klassrummet. Pojkarna har flera
berättelser om hur andra elever tigger pengar av dem, särskilt vid fritidsgården. Skolans fritidsgård är en plats i skolan som de återkommande pratar
mycket om och där de inte gillar att vara. Fritidsgården ligger utanför själva
skolbyggnaden inne i Skogskullens centrum där även matsalen ligger. Fritidsgården är en plats där gränserna mellan skolan och stadsdelens centrum
är särskilt diffusa.
Olle:

fritidsgården den ägs den av, ja vet inte ägs, men där kommer
man in och där håller dom på och spelar arabisk musik och så
Patrik:
Det är ju bra ju!
Olle:
Bra, men jag fattar ingenting, jag känner mig dum.
Katarina: Känner du dig dum då? När dom spelar arabisk musik?
Olle:
Så sätter dom på Energy och det känns liksom som en skön
fläkt så här98.
Här beskriver Olle hur fritidsgården görs till en upptagen plats bl.a. genom
musiken som spelas där. En musik som är främmande för Olle vilket gör att
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han känner sig obekväm och dum. Musiken och den betydelse den tillskrivs
blir särskilt tydlig då han berättar om radiokanalen Energy. I en annan intervju längre fram99 diskuteras också fritidsgården på samma sätt.
Anton:
Oskar:

Jag hatar fritidsgården. Nä inte direkt hatar men där finns inget att göra.
Det är där alla som försöker vara cool är. (Oskar härmar nysvenska) ”Hej har du några pengar?”.

Här tillskrivs de som brukar vara på fritidsgården en störig attityd, där de
försöker vara coola. Fritidsgården är den plats i Centrumskolan som är mest
förknippad med stadsdelen Skogskullen. Till fritidsgården kan man gå på
raster och det är en plats åtskild från klassrummen och övriga lokaler i skolan. Det är framförallt i berättelserna om fritidsgården som pojkarna beskriver sina konflikter med andra elever på skolan. Även om t.ex. Anton poängterar att det inte är lika bråkigt som han trodde att det skulle vara med ”stöddiga invandrare” så diskuterar de i termer av invandrare och svenskar men
nu delvis på ett annat sätt än innan de kom till Centrumskolan.
Klas:
Olle:
Patrik:

Det är svenskarna som kommer härifrån dom är ofta värre.
25 av 30 elever är invandrare.
Det är svenskarna som är jobbigaste … invandrarna är schyssta.
…
Olle:
Svenskarna som går här, de blir ju ett slags invandrare.
Katarina: Hur då menar du?
Olle:
Nej men säg att dom är med störiga kompisar så får dom det
där störiga sättet liksom.
Oskar:
Dom snackar invandrarsvenska.
Klas:
Wannabe-invandrare, dom är ju det!100
Det är alltså inte bara dem som barnen definierar som invandrare som de
uppfattar som bråkiga utan det är svenskarna som kommer från Skogskullen
som är värst, enligt de här pojkarna. Dem kallar de ”wannabe-invandrare”
och härmar ny-svenska när de ska beskriva. Det handlar snarare om sättet att
vara och bete sig än om etnisk tillhörighet. I pojkarnas berättelser kopplas
invandrare samman med problem och att vara störig och ingå i störiga kamratgrupper. Här finns likheter med Öhrns (2005) studie där hon visar på att
motsättningar mellan ungdomar från olika bostadsområden ofta definierades
i termer av etnicitet. Ungdomarna i den studien talade också i termer av
”svenskar” och ”invandrare”. Där definierades ”svenskarna” som de som
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lever i etniskt homogena och välbärgade villaområden till skillnad mot ”invandrarna” som de som lever i etniskt heterogena hyreshusområden. Trots
att det i hyreshusområdet fanns en betydande andel svenskfödda med svenska föräldrar (a.a.). Pojkarna i min studie är medvetna om sina egna fördomar
och skämtar en hel del om detta. Patrik berättar t.ex. om olika strategier han
har för att visa att det inte går att köra hur som helst med honom men hur
han ändå kan dra sig ur konflikter i rätt tid så att det inte blir bråk. Här görs
förutom etnicitet även social klass till en viktig aspekt i pojkarnas identitetsarbete. Klas och hans kamrater blir påtagligt svenska medelklasspojkar från
Tallvik i mötet med den macho-kultur som t.ex. Andersson (2003) och Sernhede (2002) beskriver som typisk för vissa grupper av pojkar från multikulturella stadsdelar101. Här pågår ett gränsarbete (se Thorne, 1993) som förstärker skillnaderna mellan svenskar och invandrare och mellan rika och fattiga.
Fritidsgården är en plats i Centrumskolan där pojkarna från Tallvik kan riskera att bli utsatta för tiggeri och hot eftersom de visat att de har gott om
pengar.
När pojkarna talar om ”Skogskullen” är det ibland svårt att veta huruvida
de talar om stadsdelen eller centrum. Ibland gör de distinktioner mellan olika
delar av stadsdelen Skogskullen. T.ex. när Olle i sexan ska förklara102 varför
han har fotograferat höghusen i Skogskullen som en plats han undviker. Det
är en bild på höghus tagen genom bilrutan på väg hem från Centrumskolan
en sen vintereftermiddag.

Figur 30. Olles bild av Skogskullen

Olle:

101

Skogskullen gettot med höghusen …Det här är Skogskullen.
Jag tror att jag tog två bilder. Men jag undviker det egentligen
inte men jag har inga ärenden där borta men jag undviker det
inte... Jag kan skriva vacker solnedgång.

Se även avsnittet om skolgårdens basketplan som en no-go-area och ny-svenska som ett
sätt för barnen där att visa upp sig som de som kommer från förorten Skogskullen.
102
Gruppintervju med Olle och Patrik (990329).
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Patrik:
Olle:

I Skogskullen?! (fniss)
…
Där har jag ingen anledning att vara. Det är inte det här
Skogskullen utan det Skogskullen där (pekar) Det är
Skogskullen gettot.

Pojkarnas berättelser om hur de undviker Skogskullen förstår jag i relation
till det för dem så aktuella skolvalet och områdesdiskurser (se Back, 1996;
Andersson, 2001; Molina, 2001). En områdesdiskurs handlar om hur ett
område beskrivs och konstrueras både av sina invånare och av dem som står
utanför, inte minst av media (se t.ex. Ristilammi, 1993 för analys av massmedias sätt att skildra miljonprogramsområden). Områdesdiskurser där Tallvik beskrivs som ett exklusivt område medan Skogskullen både i den allmänna och mediala diskursen beskrivs som ett problemområde. I sina berättelser (re-)producerar Klas och hans kamrater dessa områdesdiskurser. Back
(1996) menar också att vad som är en mediakonstruktion och vad som är en
lokal konstruktion ofta flyter samman. Pojkarnas beskrivningar av Skogskullen stämmer väl med vad Back (a.a.) och andra (exempelvis Massey, 1995)
kallar en "no-go-area" - ett område som man undviker. I detta ingår även
frågan om identitet och vilka som i denna diskurs definieras som vi och dom
(Back a.a.).
I samband med skolvalet görs också Centrumskolan av pojkarna från
Tallvik till en ”no-go-school”, en skola man undviker. Skogskullen som en
no-go-area och Centrumskolan som en no-go-school ska inte ses som en
envägskonstruktion, utan snarare som en relation som går åt båda håll. Det
kan både vara skolan som utifrån att vara en no-go-school förstärker den
negativa diskursen för stadsdelen och tvärtom. Det kan också vara ett samspel där emellan. Dessa områdes- och skoldiskurser är tydligt konstruerade
och rekonstruerade i den här kontexten, när det handlar om att välja skola för
barnen. Även om det formella valet görs av föräldrarna är barnen också i hög
grad delaktiga i och påverkade av valet. Det gäller både under själva valprocessen och vid utfallet av valet, som pojkarna ovan visar.
I berättelserna ser vi hur barnen är med i att skapa och återskapa områdesdiskursen för Skogskullen och Centrumskolan som no-go-areas. Barnen
visar det t.ex. i stadsdelskartorna när många av Tallviksbarnen berättar om
Centrumskolan, Skogskullens centrum och delar av eller hela stadsdelen
Skogskullen som platser och områden de undviker. Det görs av pojkarna
som blev ”tvångsplacerade” i ”sämsta skolan” och gjorde allt de kunde för
att slippa komma dit, och arbetade för att komma därifrån när det misslyckades. Konstruktioner av sådana no-go-areas förstärks ofta av dem som inte
bor där. De som bor i ett område beskriver däremot de egna områdena som
både bra och dåliga. Molina (2001) beskriver hur stereotypa bilder av områden konstrueras på samma sätt som många individer kan föras samman till
en kategori, t.ex. invandrare. ”Inifrån speglar olika bilder av bostadsområ125

det dess invånares mångfald av erfarenheter, medan bilder skapade utifrån
oftast utgörs av föreställda geografier.” (a.a. s.70), vilket är fallet även här.
Molina (a.a.) talar framförallt om detta när det gäller stigmatiserade miljonprogramsområden. På liknande sätt talar Olle och hans kompisar om
Skogskullen som gettot och en skola man vill undvika. Men jag menar att
områdesdiskurs-begreppet även är användbart när Olle hör männen i centrum tala föraktfullt om snobbungarna från Tallvik, något jag tog upp tidigare
i texten.
Med utgångspunkten att se barnens berättelser som identitetsframföranden blir Anton, Klas, Olle, Oskar och Patriks beskrivningar av varifrån de
själva kommer väsentligt i deras identitetsarbete. De berättar att de blir tillskrivna att vara rikemansbarn eftersom de kommer från Tallvik, vilket har
likhet med ungdomarna från villaområdet i Öhrns (2005) studie. Pojkarna
visar också gärna upp sig, inför mig och varandra och inför skolkamraterna i
Centrumskolan, som några vilka har mycket pengar. Här kan man säga att
social klass görs relevant som en kategori i deras identitetsarbete. Att grabbarna tar med sig pengar till skolan och visar det för andra gör att de där blir
betraktade som några det kan vara intressant att tigga av. Pojkarna visar också hur deras identitetsarbete sker i relation till de bråkiga barnen från
Skogskullen. De beskriver sig själva som vi från Tallvik i relation till dom
från Skogskullen, vi rika svenskar och de fattiga invandrarna och fattiga
svenskar ”wannabes-invandrarna”. Detta gränsarbete görs i form av goda
historier och skämt men även i form av allvarligt reflekterande kring den
uppdelning som de är delaktiga i att reproducera. Även om pojkarna uttrycker det problematiska med uppdelningen mellan svenskar och invandrare har
de själva tydliga identitetsanspråk som särskiljer dem från de andra. De
andra som pratar ny-svenska och kommer från Skogskullen, en stadsdel med
en skola där pojkarna inte vill gå.
Att använda områdesdiskursbegreppet här är ett sätt att förstå det sammanhang där så många Tallskolebarn var upptagna av att undvika Skogskullen, och då särskilt undvika att behöva gå i Centrumskolan. I skolvalet väljer
många föräldrar och barn från högstatusområdet Tallvik bort Centrumskolan
och agerar därmed som vad Molina (2001) definierar som segregationsagenter. Hon poängterar också att det oftast är människorna i de socialt marginaliserade områdena som är i fokus och att människorna i högstatusområden
inte ses som segregerade trots att de också är det. Flera studier visar att segregationen i skolan ökat sedan möjligheten att välja skola infördes (J-E Gustafsson, 2006; Skolverket, 2003). I en studie om föräldrars val av förskola
visade även Pérez (et al., 2003) att föräldrarnas val bidrog till att skapa socialt och kulturellt homogena förskolor. Generellt sett var denna segregerande
konsekvens inte en uttalad avsikt hos föräldrarna utan snarare ett resultat av
ett system som har övergett strävan att erbjuda lika möjligheter för alla förskolor och istället överfört ansvaret för detta till föräldrar med mycket olika
resurser. Denna transferering av ansvar är inte något som bara involverar
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föräldrar utan min studie visar i likhet med Reay & Lucey (2000b; Lucey &
Reay, 2002) att frågan om skolval även i hög grad involverar barnen. I min
analys blir det mycket uttalat en betydelsefull del av Tallviksbarnens identitetsarbete och deras sociala geografi. Man kan se att även barnen agerar som
segregationsagenter som bidrar till (re-)konstruktionen av ett område som en
no-go-area och en skola som en no-go-school.

Att välja till en skola som andra väljer bort
I den kollektiva bilden av Tallviksbarnens kartor ser jag tydligt detta skapande av vi och dom, där många av barnen i Tallvik visar upp ett gemensamt
vi, vi som inte vill gå i Centrumskolan. Men det är inte alla barnen i Tallskole-klassen som är deltar i att skapa detta vi. Exempelvis utgör Stina och Lovisa ett intressant undantag från resten av klassen genom att de vill gå i Centrumskolan. Här ser vi t.ex. Stinas karta av stadsdelen och förorten i år 5.

Figur 31. Stina år 5

Stina har flera kamrater, flickor och pojkar, som bor i Tallvik. Hon berättar
däremot inte att hon brukar vara hemma hos dessa kamrater, vilket de flesta
andra gör. Det kan man se som att hon i liten grad relaterar till kamrater som
bor i Tallvik. Stina brukar vara hemma hos sig själv och där har hon också
markerat att hon har en favoritplats. Hon brukar vara i Skogskullens centrum
liksom i andra delar av staden, se markeringarna vid kartans östra gräns.
Stina tränar judo i stan och därigenom har hon en kamrat i en annan stadsdel,
som hon umgås med. Hon har också en favoritplats vid judoklubben. Den
svarta markeringen i närheten av en kamrat i Tallvik är ”En korkad collie
som skäller och morrar åt varje person som går förbi”, skriver Stina i teckenförklaringen till sin karta.
Stina visar i sin karta inte upp sig som en Tallviksbo som skapar en vi–
samhörighet med resten av Tallvik, och hon har inte ringat in något område
där hon känner sig hemma i Tallvik. Snarare beskriver hon att hon antingen
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är hemma hos sig själv eller är på andra platser än i Tallvik. I en intervju om
fritidsaktiviteter berättar också Stina att när hon inte tränar judo eller har
musiklektion så är hon hemma, antingen inne eller ute på tomten. Hon umgås med familjen och släkten och tycker mycket om att läsa böcker och skriva noveller. På sin karta har Stina heller inga markeringar som visar att hon
undviker någon plats i Skogskullen, tvärtom brukar hon vara i centrum och
har valt att gå i skolan där nästa år. I intervjun om skolvalet berättar hon
många positiva erfarenheter från Centrumskolan via sin storebror. Här gör
Stina inte något gemenskapsarbete med resten av klassen utan visar att hon
går sin egen väg.
Stina och Lovisa började båda i Centrumskolan i sexan och trivs bra där.
Men de berättar i en intervju (981125) att det var lite nervöst i början,
Lovisa:

Det var pirrigt. Man visste inte hur det skulle va. Om det skulle var så där bråkigt som alla andra sa att det skulle va.
Katarina: Var det det?
Lovisa:
Nä, Absolut inte!
Efter en tid känner de sig säkrare.
Stina:

Nu hittar man överallt och känner sig mer hemmatam. Det är
skönt att inte känna sig som en Tallviks-utböling längre som
man var i början.

När flickorna känner sig lite osäkra i början i den nya skolan så förknippar
de detta med att de kommer från Tallvik, Tallviks-utbölingar som inte riktigt
hör hemma i Centrumskolan. Det är intressant av flera skäl, bl.a. eftersom de
alls inte är ensamma om att komma från Tallvik. I princip bor hela deras nya
klass i Tallvik men Lovisa och Stina kände inte några av de andra sedan
tidigare, förutom de fem pojkarna som kom senare. Även för de här två
flickorna som, till skillnad mot de tidigare nämnda fem pojkarna i klassen,
aktivt valt att börja i Centrumskolan blir det viktigt att de kommer från Tallvik. Det är något de måste förhålla sig till och som blir en viktig del i deras
berättelse när de börjar i den nya skolan. Deras gränsarbete handlar här om
att visa att man skiljer sig från resten av Tallvikseleverna och när känslan av
utanförskap har gått över känns det skönt och hemtamt. Flickorna strävar
efter att upplösa gränser mellan Tallvik och Skogskullen. De vill inte känna
sig som utbölingar utan ha en tillhörighet i skolan och här skiljer de sig tydligt från de fem pojkarna som kom till klassen. Detta är särskilt intressant i
förhållande till flickornas egna tidigare berättelser, t.ex. stadsdelskartorna i
år 5 då vare sig Stina eller Lovisa gjorde anspråk på att visa upp sig som
Tallviksbor på samma sätt som en del andra i deras klass gjorde.
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Stina och Lovisa började alltså i en klass tillsammans med andra elever
från Tallvik och några veckor in på terminen kom även de fem pojkarna från
deras gamla klass dit.
Lovisa:

Det tycker jag inte är så bra egentligen. För det har blivit
mycket stökigare.
Katarina: Hur då?
Lovisa:
Dom håller på och pratar på lektionerna och busar. Det gjorde
dom i den förra klassen också.
Stina:
Dom andra som var lugna i början dom har också blommat
upp lite. För dom, det är ju deras kompisar som dom känner
från segling och fotboll och sånt där. Då blir dom också lite
pratigare.
För Stina och Lovisa var det alltså ganska negativt att fem pojkar från deras
gamla klass började i deras nya klass. Det blev som vi ser ovan stökigare i
klassen och dessutom berättar flickorna om hur trångt det blev i klassrummet
med så många elever. De beskriver t.ex. svårigheten att ta sig fram mellan
bänkarna. Lovisa och Stina ville gå i Centrumskolan men nu fick de sällskap
av några som känner sig tvångsplacerade där. Dessutom är dessa pojkar några som Stina och Lovisa tycker är besvärliga, nu likväl som förra gången de
gick i samma klass. Pojkarnas pratighet bidrar till att det blir fler som pratar
och gör att det blir stökigare i klassen. Lovisa och Stina bildar inte gärna ett
vi med dessa pojkar utan i flickornas identitetsarbete ingår ett gränsarbete
som skiljer dem från Anton, Klas, Olle, Oskar och Patrik.
Stina och Lovisa är skolkamrater som känner varandra sedan länge. De
har ibland sällskap till skolan och väljer olika vägar då de cyklar beroende på
om de har sällskap eller inte. Ingen av dem vill cykla igenom dungen mellan
Tallvik och Skogskullen ensam. De är alltså tillsammans ibland men långt
ifrån alltid. Även i skolan väljer de olika platser att vara på, t.ex. är Lovisa
gärna på skolans fritidsgård i centrum medan Stina inte tycker om att vara
där. I berättelserna om stadsdel och fritid beskriver både Stina och Lovisa sig
som några som gillar att vara mycket hemma och umgås med familjen. Stina
uttrycker det som att ”Jag är en liten hemmaråtta”. Både Stina och Lovisa
visar upp sig som några som skapar sina vi framförallt med familjen och
hemmet är särskilt viktiga platser för dem. Där Stina bor har hennes släkt
bott i flera generationer.
De båda flickorna har flera fritidsaktiviteter i veckan, både var för sig och
tillsammans. Bl.a. tränar de judo tillsammans i stan och det är en favoritplats. Där har de en del gemensamma kamrater. Dessutom har Lovisa en
bästis i en annan stadsdel som är med på flera av hennes fotografier. Lovisa
berättar också om en komplicerad relation som hon har haft med en tidigare
klasskamrat och hon har t.ex. fotograferat den flickans gata i bostadsområdet
som en plats hon undviker. Båda flickorna har erfarenhet av den här konflik129

ten och talar om det vid flera tillfällen. Medan Lovisa beskriver hur besvärligt det blev för henne säger103 Stina istället ”Jag bryr inte vad andra tycker
om mig. Jag kör mitt eget race!”. Stina visar här upp som individualist, en
person som går sina egna vägar och inte bryr sig om vad andra tycker om
henne. Här finns likheter med Emil (se kapitel 4 om skolgården och även i
detta kapitel om stadsdelskartorna) som tydligt visar att han gör egna val
som innebär att han inte deltar i att skapa ett vi med resten av klassen. Det är
också vad de här båda flickorna gör när de inte väljer Östra skolan, som de
andra klasskamraterna i Tallvik, utan istället väljer att börja i Centrumskolan. Där blir en av de stora poängerna att det är möjligt att börja om med nya
relationer, etablera nya bekantskaper och skapa nya vi.

Stadsdelar som skilda världar?
I Klas och hans kamraters berättelser om Tallvik och Skogskullen, som jag
har visat tidigare i kapitlet, framgår klart att olikheter och skillnader i levnadsvillkor har stor betydelse i barnens identitetsarbete, både i hur de visar
upp sig och hur de relaterar till andra. Pojkarna gör både etnicitet och social
klass när de berättar om sig själva som svenskar från Tallvik med gott om
pengar och ambitiösa föräldrar. I detta identitetsarbete ges stadsdelen de
kommer från stor betydelse och det handlar mycket om hur de ser på sig
själva i relation till Skogskullen och dem som bor där.
I andra berättelser var inte levnadsvillkor något som direkt lyftes fram av
barnen men som ändå syntes t.ex. när barnen fotograferade sina hem, vilket
jag återkommer till. Många av fotografierna visar familjernas bostäder. I
Tallvik handlar det om små och stora villor med trädgårdar, med en bil eller
två parkerade på uppfarten och kanske en båt på tomten. I Skogskullen är det
många olika typer av bostäder som visas upp. Det är lägenheter i höga och
låga flerfamiljshus med hissar och trapphus, parkeringsplatser och gårdar
mellan husen. Det är också radhus med små tomter och villor med stora trädgårdar.
Per Nilsson (1998) har genomfört en rikstäckande studie av ungdomars
fritidsvanor i Sverige och visar att det finns både stora skillnader och likheter
ungdomar emellan. Likheterna handlar framförallt om att de är unga och
härigenom befinner sig i liknande livssituation men att det också finns stora
skillnader, framförallt beroende på åldersgrupp och kön men även beroende
på socioekonomiska och geografiska förhållanden (a.a.). Så är fallet även för
barnen i denna studie, där det finns både likheter och skillnader i fritidsaktiviteter. Det är betydligt fler av barnen från Tallvik som har flera organiserade fritidsaktiviteter i veckan än av barnen från Skogskullen. Det är bara ett
av barnen i Tallvik som inte har någon organiserad fritidsaktivitet alls medan
det är flera av barnen i Skogskullen som inte har det. Typen av aktiviteter
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I en intervju tillsamman med Lovisa om hur det var att börja ny skola i sexan (981125).
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skiljer också en del mellan de olika områdena. Golf, ridning och segling
förekommer bara i Tallvik medan teater och körsång förekommer enbart
bland barnen från Skogskullen. Barnen i Tallvik har i högre utsträckning
dyrare aktiviteter och aktiviteter som kräver mer utrustning samt att familjerna har möjlighet att skjutsa till och från aktiviteten som t.ex. till ridhuset
eller golfbanan. Så är inte fallet med barnen i Skogskullen och det är också
fler barn i Tallvik som har sina fritidsaktiviteter förlagda till olika platser
utanför stadsdelen och skjutsas runt mellan dessa. Här finns likheter med när
Zieher (2003) beskriver barns vardag uppdelad i olika öar utan förbindelse
sinsemellan och där de blir beroende av att föräldrar skjutsar mellan dessa
öar. Lareau (2003) beskriver också hur amerikanska medelklassfamiljer ägnar mycket tid till att organisera sina barns fritidsaktiviteter, skjutsa dem dit
och vänta medan aktiviteterna utförs. I den här förorten finns emellertid även
många aktiviteter som sker hemma i den egna stadsdelen och till vilka barnen oftast kan ta sig själva genom att gå eller cykla oavsett om man bor i
Skogskullen eller i Tallvik. En del barn åker buss till stan för att delta i någon fritidsaktivitet och då är det vanligt att man har sällskap med äldre syskon. Lite längre fram i texten återkommer jag till frågan om barnen får åka
in till stan själva. Hemspråksundervisning sker oftast utanför skoltid och det
har nästan bara barn från Skogskullen. Andra aktiviteter sker i båda stadsdelarna som t.ex. fotboll, men det är betydligt fler flickor från Tallvik än från
Skogskullen som spelar fotboll. Att spela något instrument är också vanligt i
båda stadsdelarna. Barnen från Skogskullen som spelar går iväg till en musiklärare, t.ex. i en skola eller ett studieförbunds lokaler. I Tallvik är det flera
barns pianolärare som kommer hem till dem och ger lektioner, vilket bl.a.
förutsätter att man har ett fungerande piano hemma. Det är så vanligt bland
barnen i Tallvik att när Patrik ska berätta för mig om sina pianolektioner så
säger han förklarande ”Jag åker dit, hon kommer inte till mig.”104.
Det finns andra stora skillnader mellan de två stadsdelarna. Tallvik kan,
som jag gjort tidigare, beskrivas som en stadsdel där framförallt ”svenska”
medelklassfamiljer bor och där många kan sägas ha en god ekonomisk standard. Nästan alla barn i Tallvik lever tillsammans med sina båda föräldrar.
För de flesta familjer är det en förutsättning att man har två inkomster som
kan bidra till de höga boendekostnaderna i Tallvik. Skogskullen är en betydligt mer varierad stadsdel både till sin struktur vad gäller boendeformer men
även när det avser vilka människor som bor där. Skogskullen kan beskrivas
som en multikulturell stadsdel med människor med olika etnisk och social
bakgrund. Även i Skogskullen finns medelklassfamiljer med liknande levnadsvillkor som familjer i Tallvik men i Skogskullen finns också familjer
med mycket knappa resurser. I Skogskullen med dess varierade utbud av
boendeformer finns t.ex. möjlighet för fler ensamstående föräldrar att bo och
flera av barnen i Kullenskolan bor med enbart en förälder. Flera av barnen i
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Gruppintervju med Olle och Patrik (990329).
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Kullenskolan har inga organiserade fritidsaktiviteter och de aktiviteter som
är aktuella är oftast inte så kostsamma. Men även i Skogskullen finns det
barn som har många olika fritidsaktiviteter. Det gäller framförallt aktiviteter
som organiseras i stadsdelen och drivs av olika ideella organisationer och i
projektform.
Frågan om Skogskullen och Tallvik är skilda världar kan alltså självklart
besvaras med Ja, särskilt eftersom det finns många stora skillnader i den
spatiala strukturen mellan de två stadsdelarna. Som jag varit inne på tidigare
består Tallvik mestadels av egnahem medan Skogskullen består av olika
boendeformer. I Skogskullen finns ett stort centrum med affärer, sportanläggningar och service av olika slag medan i Tallvik finns i princip bara två
mataffärer. Det finns stora skillnader mellan invånarna i de två stadsdelarna,
framförallt avseende etnicitet och social klass. Stadsdelarna har mycket skilda områdesdiskurser där Skogskullen beskrivs som ett problemområde medan Tallvik beskrivs som ett attraktivt område. Olikheterna uttrycks även
som att Tallvik är ett mer homogent och ”svenskt” område medan Skogskullen är ett betydligt mer heterogent och etniskt varierat område med fler olikheter sinsemellan. I barnens vardag görs Tallvik och Skogskullen mycket
påtagligt till skilda världar när barnen rör sig i de olika stadsdelarna, berättar
om dem och visar upp sig själva med hjälp av eller i kontrast till stadsdelarna
och deras områdesdiskurser. Tallvik och Skogskullen görs t.ex. till skilda
världar när barn i Tallvik på kartan ringar in stora delar av Skogskullen som
ett område de undviker och sätter en svart markering på texten Skogskullen
för att visa att de undviker hela Skogskullen och berättar att deras föräldrar
inte vill att de ska vara där. Det görs i samband med skolvalet när nästan alla
familjer i Tallviksklassen väljer en annan skola än Centrumskolan, vilken
förknippas med Skogskullens centrum och stadsdel. Det görs när pojkarna
som blev placerade i Centrumskolan diskuterar i termer av vi svenskar i
Tallvik och de invandrarna i Skogskullen och kallar delar av Skogskullen för
gettot. Det görs även när barn i Skogskullen inte alls relaterar till Tallvik,
vare sig i negativa eller positiva termer. Det är sällan som något av barnen i
Skogskullen alls nämner Tallvik utan det är oftast en stadsdel som inte finns
i Skogskullebarnens värld.
Frågan om skilda världar kan förvisso också besvaras med Nej, genom att
det även finns likheter mellan stadsdelarna och inte bara skillnader. Det finns
t.ex. några barn i Skogskullen som relaterar till och visar upp en samhörighet
med Tallvik. Det är exempelvis Emil som bor i Skogskullen och som känner
sig hemma även i Tallvik där hans kompis bor. Det finns några barn i Tallvik
som snarare visar upp mer samhörighet med Skogskullen än med den egna
stadsdelen, t.ex. Stina och Lovisa som vill gå i Centrumskolan vid Skogskullecentrum och etablera ett vi med nya skolkamrater. Lovisa och Stina tycker
att det är skönt när de inte längre känner sig som Tallviksutbölingar.
Förortens två stadsdelar som skilda världar är emellertid oftare en del i
barnens identitetsarbete än likheterna dem emellan. Barnen är i sitt identi132

tetsarbete delaktiga i att reproducera den sociala geografin när de använder
områdesdiskurser som handlar om snobbungar från Tallvik och störiga invandrare från Skogskullen. Skillnaderna görs särskilt tydliga när man talar
om stadsdelarna utifrån och hittills har det mestadels handlat om Tallviksbarn som visar upp sig i kontrast till Skogskullen. Därför väcks även frågan
om hur det ser ut när man försöker se Skogskullen inifrån.

Skogskullen inifrån
I det inledande exemplet samt i den generella beskrivningen av barnens kartor har det mest handlat om områdesdiskurser, framförallt hur barnen från
Tallvik utifrån ser på Skogskullen. Men hur berättar då de barn som bor i
Skogskullens olika delar om sina platser?105 I barnens berättelser finns det,
liksom för barnen i Tallvik, både platser de gillar och platser de undviker i
den egna stadsdelen. I det här avsnittet kommer jag att ge olika exempel på
platser som barnen i Skogskullen berättade om och som var väsentliga för
dem i deras identitetsarbete. Det handlar såväl om offentliga platser som
Skogskullens centrum, ett gathörn som symboliserar halva vägen mellan två
kamraters hem, en kvartersgård där man kan dansa breakdance som om mer
privata platser hemma i gillestugan, vardagsrummet eller det egna rummet.
Likt mosaikbitar ger dessa olika små bitar sammantaget en mångfacetterad
bild av stadsdelen Skogskullen. En mosaik av barnens identitetsarbete i relation till olika platser i Skogskullen.

Skogskullens centrum
Skogskullens centrum var ju en mycket laddad plats för många av barnen
från Tallvik men är det inte på samma sätt för barnen som bor nära centrum.
Ungefär en tredjedel av barnen från Kullenskolans år 6 (sex av nitton) har i
sina fotografier berättat att de brukar vara i Skogskullens centrum. Deras
fotografier handlar framförallt om att de gör olika ärenden där, t.ex. går på
biblioteket eller deltar i aktiviteter som teatergrupp eller idrottsträningar.
Ivana har fyra aktiviteter i veckan som alla är i Skogskullens centrum, det är
gympa, tennis, teater och en fritidsgrupp. Detta kan man dels se som att Ivana visar upp att hon är en aktiv person som deltar i många olika fritidaktiviteter dels att det satsas resurser i Skogskullen och dess centrum, där barnen
erbjuds att delta i olika typer aktiviteter. Centrum erbjuder alltså såväl service som aktiviteter och shopping. Mariana har fotograferat en liten affär i
centrum dit hon gärna går och tittar på fina saker.
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Här är det viktigt att komma ihåg att för de här barnen är beskrivningarna av deras platser i
stadsdelen inte alls skolvalsorienterade.
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Figur 32. Den här platsen brukar jag vara på för det finns fina saker där. (Mariana)

Hur barnen använder platser är inte statiskt utan ändrar sig, vilket blev tydligt t.ex. i Ahmeds bilder. Han hade före jullovet fotograferat Skogskullens
centrum som en plats där han inte brukade vara, vilket hade ändrats när han
skulle berätta om sina bilder i början av februari.

Figur 33. Det här är Skogskullens centrum. Här brukade jag inte vara för några
månader sedan men nu brukar jag vara där nästan varje dag efter som det är roligare där nu än förr. (Ahmed)

Det är alltså en ny del i Ahmeds vardagsliv att han brukar vara där. Det är i
den här åldern som barn brukar utöka sina revir och röra sig över större områden106. Ahmed har nu i sexan B-språk i Centrumskolan men när barnen ska
dit får de inte gå genom själva affärsdelen, men det händer att de gör det i
alla fall. När jag frågar vad han gör i centrum blir svaret ”Jag brukar bara
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För en studie av barns rörelsefrihet i olika bostadsområden, se Heurlin-Norinder (2005).
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vara där… gå runt.” 107 Han brukar inte besöka några affärer eller göra något
särskilt.
Förutom Ahmed, som alltså ändrat sig, är det inga av barnen från Kullenskolan som i sina fotografier berättar om Skogskullens centrum som en
plats de undviker. Bland dessa barn är det inte en no-go-area utan snarare en
plats dit barnen går för att delta i olika aktiviteter eller bara hänga omkring
lite som Ahmed. Även om man bör komma ihåg att det bland barnen från
Kullenskolan också finns sådana som i sina kartor t.ex. markerar att de undviker Skogskullens centrum. För en del av dem är centrum ”både och”. Marja bor, som jag tidigare nämnt, precis vid centrum. Hon säger i en intervju108
om sin fritid att hon ofta brukar ”gå i centrum” men samtidigt säger hon inte
får vara ute så länge på kvällarna för att det finns fyllisar runt om kring.
”Mamma tycker att det är farlig så jag brukar få gå in på kvällarna, tidigt.”
De här olika exemplen visar hur Skogskullens centrum används på olika
sätt i barnens vardag. Här kan barnen från Skogskullen navigera och finna
det som de vill ha, t.ex. Ivana, som har många aktiviteter i centrum. Hon
visar i sina fotografier upp sig som en utåtriktad och sportig idrottstjej. Mariana som berättar att hon tycker om de fina sakerna som finns i affären eller
Marja som brukar vara i centrum men som vet att hon ska akta sig för fyllisarna där och att de oroar hennes mamma. Ahmed som tidigare undvek
Skogskullens centrum men som nu har börjat tycka att det är spännande att
vara där och bara gå omkring. För honom är det viktigt att visa upp att han
numer har utökat sitt revir till att inkludera centrum. För Ahmed likväl som
för Marja är centrum en plats där man brukar hänga omkring och ”bara
vara”. Det är en viktig del i unga människors identitetsarbete att finna platser där man kan träffa andra och visa upp sig och här spelar ofta offentliga
platser som gathörn och shoppingcentrum stor roll (se t.ex. Matthews et al.
2000). Det är platser som man brukar förknippa med tonåringar och Ahmed
visar att han har blivit äldre nu när han är i centrum där han inte var förut.
Ålder är alltså en viktig aspekt i Ahmeds identitetsarbete, liksom äventyrlighet, när han berättar att han nu för tiden brukar vara i centrum, en plats som
är förknippad med sådant som man också bör akta sig för. De olika sätt som
barnen berättar om Skogskullens centrum ger sammantaget en bild som är
annorlunda än den som Klas och hans kamrater hade av Skogskullens centrum när de kom dit för att hyra film.

Två vänner som delar allt ”fifty-fifty”
I kartorna som visades tidigare kan man se att många av barnen i Kullenskolan, som ligger mitt bland olika typer av bostadsområden i Skogskullen, har
kamrater som bor i de olika delarna. Det innebär att barnen härigenom ska107
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Gruppintervju med Ahmed och Nora om fotografier av fritid och stadsdel (990204).
Gruppintervju med Helena, Marja och Sonja om fritidsvanor (971014).
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par vänskapsrelationer som överskrider socio-ekonomiska och etniska skillnader. Ibland handlar det om mer sporadiska kontakter men ibland om kamrater som känner varandra väl och är goda vänner. Isabella och Karin håller
som vi såg i kapitlet om skolgården ihop i vått och torrt i skolan och så även
utanför. Karin bor i hyreslägenhet medan Isabella bor i radhus en liten bit
ifrån varandra. I fotografierna i stadsdelen visar de, på samma sätt som i
bilderna av skolgården, upp sin vänskap. De har båda fotograferat en plats
som ligger mitt emellan deras hem, ett gathörn som de kallar ”fifty-fifty”.

Figur 34. Den här platsen kallas fifty-fifty. När t.ex. jag
och Karin lekt då brukar vi alltid gå till det här stället
och ta farväl. (Isabella)

Isabella och Karin skapar sina egna platser och här gör de om ett gathörn till
att symbolisera att detta är halvvägs mellan deras hem. De namnger platsen
och gör den till sin. Här visar de upp sig som vänner, vi två som delar allt
lika, t.o.m. vägen hem. Fifty-fifty är ett exempel på kunskap om barnens
användning av platser som blir synlig genom att de har fotograferat själva.
Barnens egna platser är platser som andra kanske inte ens tänker på. Platser
som inte är inritade på kartor och vilka jag som forskare inte skulle ha kommit på tanken att fråga efter t.ex. i en intervju. Däremot är det en viktig plats
som Karin och Isabella lyfter fram när de har möjlighet att själva välja vilka
platser de berättar om. Hit går de alltid när de ska skiljas efter att ha lekt
tillsammans och det är viktigt att fifty-fifty är en plats som ligger precis
mittemellan deras båda hem. Hemmet görs här till referensramen som de
utgår ifrån.

Olika hem i Skogskullen
Hemmets betydelse syns på olika sätt i barnens berättelser där många av
barnen relaterade till familjen. De talade ofta om sina familjer och när bar136

nen fotograferade olika platser i sin stadsdel samt var de brukade vara på sin
fritid kom många av dessa bilder att handla om hemmen. Hemmet och familjen är utgångspunkten för barnens liv och vilka de är. När barnen berättar om
sin stadsdel börjar de oftast i den plats där de själva bor. Barnen har tagit
fotografier av det egna hemmet, syskon, föräldrar och släktingar, kamrater,
husdjur samt saker som dator, TV och video, TV-spel, musikanläggningar,
instrument, böcker och utrustning för fritidsaktiviteter109. Andra studier visar
också att barn tillbringar alltmer av sin fritid inomhus i hemmet (se t.ex.
Christensen & O’Brien, 2003; Karsten, 2005; Lieberg, 1992; Solberg, 1990).
Som jag lyft fram tidigare har barnen i Kullenskolan i Skogskullen ofta
kamrater som bor i stadsdelens olika delar. Alla barn i Kullenskoleklassen
känner emellertid inte varandra utanför själva skolsituationen. Det är inte
bara mellan de två stadsdelarna som levnadsvillkoren skiljer sig åt. Det finns
även stora skillnader inom stadsdelarna och ibland blir det tydligt för barnen
hur olika de lever, t.ex. när Johannes och Kemal i en intervju110 berättar för
varandra och mig om sina fotografier av stadsdel och fritid. De har båda
fotograferat hemma hos sig själva och tagit bilder av liknande saker i hemmen, som t.ex. dator, TV-spel och andra spel, men som ändå skiljer sig en
del. Datorn hemma hos Kemal är framförallt till för hans brors läxarbete, han
har ett handikapp som gör att datorn är till stor hjälp för honom. Johannes i
sin tur arbetar med olika musikredigeringsprogram vid sin dator. De tycker
båda om att spela spel, Kemal spelar brädspelet ”Backgammon” på en orientalisk matta111 på golvet och Johannes spelar kortspelet ”Magic” vid ett soffbord.

109

Många har fotograferat sig i samband med olika fritidsaktiviteter men några har tagit bilder
t.ex. av framlagda fotbollskläder. Eftersom korten togs på vintern har flera barn fotat platser
där de inte brukar vara nu men på sommaren, t.ex. en snöig fotbollsplan. Den mörka årstiden
är i större utsträckning en tid för inomhusaktiviteter och barnen då är mer hemma än andra
tider på året.
110
Gruppintervju om fotografier av fritid och stadsdel med Kemal och Johannes (990201).
Som jag beskrivit i kapitel 3 brukade jag sätta samman intervjugrupper utifrån kamratgrupper
men här blev intervju-paren sammansatta i den ordning bilderna kommit i filmrullarna. Tillsammans med fotoalbumens mer privata karaktär, med bl.a. foton från hem och familj, blev
detta att barnen inte känner varandras privatliv tydligt här. Det var lite problematiskt ibland
men gav också tillfälle för barnen att berätta för varandra och fråga om sådant som de inte
visste. Därigenom kan man säga att genom projektet har lärt barnen saker om varandra som
de annars kanske inte hade gjort.
111
”Fin matta eller hur?” kommenterar Kemal och berättar hur besvärligt det är med nya
mattor för han blir allergisk av dem.
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Figur 35. Back Gammon. Jag har nyligen lärt mig det
här spelet. Men jag vinner alltid min bror. (Kemal)

Figur 36. Det här är när jag spelar kort. Kortspelet heter
Magic och är ganska avancerat. Det är många i skolan
som frågar hur man spelar men det är nästan omöjligt att
förklara. (Johannes)

De här två pojkarna brukar inte umgås och framförallt Kemal visar stort
intresse för Johannes bilder och ställer många frågor. Kemal bor i en lägenhet i ett hyreshus och Johannes bor i en stor villa med uppvuxen trädgård. På
en bild spelar Johannes spelar pingis med sin bror och det finns gott om utrymmen för olika aktiviteter i det stora hus där han bor. Det skiljer sig från
Kemals hem där han delar rum med sin bror. Kemal har fotat den smarta
lösningen de har i sitt rum med en TV i garderoben. Kemal och hans bror
kan ligga i sängen och se på TV men det finns en nackdel med arrangemanget för man måste vara mycket försiktig när man ska stänga garderobsdörren ”för man får inte stänga så hårt för sladden går här och du vet för
Hyresbostäder får man inte göra ett hål”. (Kemal). Detta säger Kemal med
138

eftertryck och han visar upp en stor medvetenhet om att det kan bli dyra
efterräkningar vid hål i väggar och dörrar hos den kommunala hyresvärden.
När Kemal ser Johannes bild av deras gillestuga med pingisbord utbrister
han;
Kemal:
Åh, kan ni spela tennis i eget rum?
Johannes: Det är minipingis. Det är lite mindre.
…
Kemal:
Är det ert eget rum eller?
Johannes: Det är i källaren i gillestugan där nere.
Kemal är förvånad över hur stort Johannes hem är och Johannes svarar försiktigt på Kemals frågor och är noga med att poängtera att det är en minivariant av pingisbord så att rummet inte ska framstå som ännu större. Här är
skillnaderna mellan pojkarnas hem och boendestandard påtaglig för dem
båda. Johannes verkar aningen generad över skillnaderna och är angelägen
att hans hem inte ska framstå som alltför stort när han tonar ned gillestugans
storlek. Skillnaderna mellan de två pojkarnas resurser görs påtagliga och
Kemal ställer fler frågor till Johannes som svarar försiktigt på. På samma sätt
som social klasstillhörighet blir en viktig aspekt i pojkarnas identitetsarbete
här kan det som Johannes gör också ses som att visa upp sig som en ödmjuk
person som inte skryter om sina tillgångar. Både Kemal och Johannes har
fotat sådant som hör samman med musik och visar upp sig som några som
gillar musik, vilket ofta är en viktig aspekt i barn och ungdomars vardag. Det
finns många studier av ungdomskultur och musik (se t.ex. Fornäs et al.,
1992; Ganetz, 1997; Sernhede, 1995; 2002). Hos Johannes finns digitala
musikredigeringsprogram och en hel musikstudio med många instrument i
källaren medan Kemal har fotat en cd-skiva som hans bror nyss fått. Kemal
blir mycket intresserad av musikstudion och frågar ivrigt ”Spelar hela din
släkt musik eller? Eftersom ni har så mycket instrument?”. På denna fråga
svarar Johannes jakande.
I bilden nedanför visar Johannes upp musikstudion och berättar om sig
själv som en som är med i ett band, precis som pappa. Pojkarnas band har
uppträtt på skolan vid flera fester vilket de är mycket stolta över och en viktig del i deras identitetsarbete. Ali som också är med i bandet har en närbild
på sin gitarr bland sina fotografier.
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Figur 37. I det här rummet brukar vårt band vara. Dom i
vårt band heter Johannes, Pontus, Babak och Ali. Min
pappa har också ett band. Alla instrument är hans förutom basen som står mitt i bilden. (Johannes)

Det är flera barn i studien som ägnar sig mycket åt musik. En av dem är
Mosa, en av de pojkar som på skolgården visar upp sig som hiphopare från
förorten vilket han gör även här i sina fotografier. Att musiken är en stor del
av hans liv framgår med all tydlighet och han har tagit flera bilder som hör
samman med hiphop112. Han berättar att han brukar ligga i sin säng och skriva låtar och har en bild från sitt sovrum.

Figur 38. Det här är mitt rum och i bilden kan du se en
bandspelare och en skivspelare. Jag spelar oftast rapmusik och jag brukar spela in mig själv. (Mosa)

Mosas musikutrustning är av en betydligt enklare karaktär än den som visades i musikstudion ovan. Hiphopmusiken förknippas med enkla förhållanden
112

Hiphop använder jag här i vid bemärkelse och inkluderar rap, breakedance mm.
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i förorten (se Sernhede, 1998; 2002), vilket är det som också Mosa visar upp
när han berättar om sin musik. Johannes och Mosa visar båda upp sig som
musiker, på olika sätt och inom olika musikgenrer. Inom ungdomskulturforskning har man ofta fokuserat på musik som identitetsskapande utifrån
olika musikstilar och subkulturer som sätt att visa upp vem man är (se t.ex.
Bjurström, 1997; Fornäs et al., 1992; Johansson et al., 1999; Sernhede,
2002). När man studerat ungdomar och musik har det ofta skett utanför
hemmet i t.ex. fritidsgårdar, replokaler etc. men det som Johannes och Mosa
visar är att musikutövande i stor utsträckning även sker hemma. I mitt material har jag även flera bilder på pianon vilket är ett musicerande som vanligen förknippas med hemmet. Det som framkommer genom barnens fotografier är att det också spelas mycket annan musik i barnens hem. Det kan även
kopplas till att barn tillbringar allt mer tid i hemmen. Hem med olika resurser för musikutövande i form av plats, instrument och annat.

Kvartersgården
Det är givetvis inte alla barn som kan eller vill spela hemma och i Skogskullen finns det även allmänna lokaler för musicerande barn. Mosa brukar t.ex.
ofta vara i en kvartersgård och dansa breakedance.

Figur 39. Det här är en lokal som jag brukar träna breakedance i. Jag brukar träna 2 gånger i veckan. Lokalen
ligger på min gård. Jag tränar med några kompisar. I
den här lokalen kan man också spela pingis. Det jag gör
på bilden kallas för ”Freeze”, den gör man när man dansat klart. (Mosa)

Mosa berättar i intervjun om fotografierna113 att de brukar ha disco i lokalen
också. Då kommer kanske 50-60 personer fast man egentligen bara får ta in
113

Intervju med Ali och Mosa (990126).
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40 stycken. Ali som också är med vid intervjun associerar till den stora
branden i en festlokal i Göteborg där många ungdomar dog och pojkarna
diskuterar möjligheterna att ta sig ut från den här lokalen vid en eventuell
brand. Mosa och Ali pratar om hur man kan ta sig ut genom fönster och
dörrar vid en olycka. Jag frågar Mosa om det brukar vara vuxna med i lokalen.
Mosa:

Nä, ja. Det finns vuxna som tar hand om nyckeln. Så vi brukar gå dit och ta nyckeln och sen gå in i lokalen och så.
Katarina: Sen får ni sköta er själva?
Mosa:
Om vi inte sköter oss, ingen nyckel. … en kille, en gammal
gubbe, brukar gå förbi så här och titta.
Mosa och hans kamrater får alltså tillgång till den här lokalen under förutsättning att de sköter det. Redan i år 5 berättade Mosa och Tim för mig om
den här lokalen där de brukar träna dans. Det har alltså varit en viktig plats
för dem länge. Alis koppling till branden är intressant då jag i det tidigare
kapitlet om skolgårdens platser beskrev Mosa som en basketspelande hiphopare från förorten. Sernhede (2002) har beskrivit branden i Göteborg just
som en hiphop-fest för ungdomar från Göteborgs förorter som bl.a. genom
sin musik visar upp en tillhörighet med sin multietniska förort. Tim som,
liksom Mosa, ägnar sig mycket åt hiphop satte en guldstjärna på själva namnet Skogskullen för att visa att han har hela stadsdelen som sin favoritplats,
han visar verkligen upp sig som en Skogskullenbo. Kvartersgården är en
viktig plats för Mosa och Tim och här gör de om kvartersgården till en danslokal för hiphopare. Det finns en vuxen i bakgrunden, en kille, en gammal
gubbe, som hjälper pojkarna så att de kan låna lokalen om de sköter sig.
Kvartersgårdar kan också sägas symbolisera folkhemsidén i miljonprogramsområden. Det är en typ av plats som inte finns i Tallvik där bebyggelsen har en helt annan karaktär med mest egna villor. I miljonprogrammats
flerfamiljsområden däremot skapades gemensamma lokaler för de boende att
disponera för olika aktiviteter. Mosa och Tim använder kvartersgården i sitt
identitetsarbete och visar upp sig som hiphopare från den multikulturella
stadsdelen.

Att åka in till stan
Tim och Mosa berättar också gärna om sig som tuffa killar med stor rörelsefrihet som kan åka till stan när de vill. I femman när jag intervjuade dem114
om vad de brukade göra på fritiden berättar de att de ibland var i en annan

114

Intervju om fritidsaktiviteter (971021).
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stadsdel115 och umgås med ”svenskar som åker skateboard”. De brukar cykla
dit ”om man har någon cykel” säger Tim, annars tar de bussen. De berättar
också om hur de raggar äldre tjejer vid Östra skolan och att de umgås mycket med dem som var äldre än de själva. När de berättar om hur de brukar åka
till svenskar i en annan stadsdel så kan man även se det som att de samtidigt
visar upp sig själva som invandrare från Skogskullen, likväl som de visar
upp sig killar som är intresserade av att flickor och som är mogna för sin
ålder.
I sexan tar Tim och en kompis tåget till en närliggande större stad för att
handla lite presenter. Det var det inte några av de andra barnen som gjorde
men däremot var det mycket aktuellt för några av barnen huruvida de fick
åka 5 km in till city eller till andra delar av staden. En del av barnen i Kullenskolan åkte i likhet med Tim och Mosa själva in till stan när de gick i år
5, t.ex. Isabella och Nora som åkte in och gick på marknad. Isabella får i
princip åka när hon vill men säger att ”Karin måste tigga” 116. Det förklarar
Karin med att hon bara bott i den här staden ett par år och att hennes mamma
är rädd att hon ska tappa bort sig. När barnen gick i sexan ökade stadsbesöken en del och flera av barnen tog t.ex. fotografier på en hamburgerbar i city.
Johannes berättar117 när jag träffar honom och Pontus på bussen in till stan
denna fredag liksom förra fredagen, att de nyligen börjat åka in till en rollspelsklubb. Det är särskilt viktigt att han kommer hem i tid den här gången
eftersom han förra veckan glömde bort tiden på rollspelslokalen. Hans föräldrar hann bli riktigt oroliga innan han kom hem. När jag i år 5 frågade
barnen i Kullenskolan huruvida de fick åka in till stan eller inte visade det
sig variera en hel del. För en del barn är det alls inte aktuellt och de hade
aldrig frågat hemma medan andra fick åka ibland, beroende på när de skulle
ske, vanlig skoldag eller helg, samt vad man skulle göra, titta på någon
match, gå på bio eller gå i affärer. Det är inget ämne som barnen i Kullenskolan i allmänhet tog upp själva och inget man som det uttrycktes någon
större längtan efter. De barn som åker in till stan tog oftast bussen.
I Tallvik visade sig detta vara en fråga som diskuterades intensivt framförallt bland några flickor i år 5. För de flesta av barnen i Tallskolan var det
lika som för Kullenskolebarnen, vissa fick åka, andra inte, en del ville gärna
medan några inte verkade intresserade. I en intervju118 om fritidsvanor i Tallskolan i femman berättar Patrik att han brukar åka till stan en gång i veckan
och gå på rollspelsklubb, oftast cyklar han men ibland tar han bussen. I en
annan intervjugrupp119 är det en flicka som säger att hon gillar att gå på stan
med sin mamma och då tar Elin upp hur problematiskt det är att några får
åka till stan själva och andra inte.
115

En stadsdel som i sin struktur liknar Tallvik men som ligger lite längre bort.
Gruppintervju med Helen, Isabella, Karin och Sandra om fritidsaktiviteter (971015).
117
Fältanteckningar (990129).
118
Gruppintervju om fritidsaktiviteter med Amir, Josef, Nils och Patrik (970912).
119
Gruppintervju om fritidsaktiviteter med Elin, Hanna, Lovisa, Malin och Sara (990911).
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Elin:

Det är rätt många i klassen som får åka ned själv på stan. Det
är ofta det bråk kan handla om med föräldrar för man vill ju
liksom inte, man vill ju följa med på stan, man vill ju också
men jag får inte gå på stan själv för mamma tycker inte att jag
ska gå där och hon tycker inte att jag är tillräckligt stor. Nu är
det så att hälften av tjejerna i klassen och mer tror jag får gå
på stan.”

Stina däremot har aldrig frågat hemma men hon får åka med sin storasyster
och de åker buss tillsammans till träningen. Elin berättar att hon går med sin
mamma på stan och shoppar och kommer in på sitt dåliga lokalsinne.
Elin:

Jag hittar ingenting … Jag följer efter som en hund för jag vet
ingenting. Så på så vis kan man förstå att mamma inte vill
släppa ned mig än. Men jag antar att jag kommer att få gå dit i
sexan för det fick min storebror.

Eftertrycket i Elins resonemang gjorde att jag blev uppmärksam på att detta
huruvida man får åka på stan med kompisar kunde vara en intressant fråga.
Därför tog jag själv upp frågan om barnen brukar åka in till stan, om det inte
redan kommit på tal. Andersson (2003) har i sin studie av tonårsflickor visat
att stadens centrum kan vara en lockande men laddad plats för de som bor i
förorten. För barnen i min studie är stadens centrum en plats som ligger ca 5
km från Förorten och dess två stadsdelar. Det är för långt för att enkelt gå in
till stan. De behöver antingen ta bussen eller cykeln för att komma dit. Bland
barnen i Tallskolan finns det många olika och engagerade inlägg i frågan
medan i Kullenskolan är det inte något ämne som barnen diskuterar särskilt
mycket. I en annan av intervjuerna120 i Tallskolan är också frågan, om att få
åka in till stan eller inte, ganska laddad. Susanne utbrister här ”Jag älskar att
gå på stan! Det är det bästa jag vet! ”. Två andra flickor i gruppen, Cecilia
och Emma, får också åka in till stan tillsammans med kompisar medan vare
sig Moa eller Jenny får detta. Susanne förklarar att hon får gå med kompisar
om hon säger vem hon åker med, när hon åker och när hon kommer hem. I
Susannes berättelse framgår att det här är viktigt för henne.
Susanne:
Jenny:

120

Men jag får inte gå helt själv, jag måste gå med kompisar.
Mamma tycker att det är bättre i sexan om man börjar gå …
för då har man lärt känna kompisarna mycket mer och då litar
man mer på kompisarna. Men jag litar mer på alla mina kompisar men mamma tycker att det är bättre om man går i sexan.

Gruppintervju om fritidsaktiviteter med Cecilia, Emma, Jenny, Moa och Susanne
(990915).
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Susanne:
Jenny:

Men i sexan då får man ju nya kompisar.
Ja men, ja vet inte, men hon tycker att det är bättre om man
går i sexan.
Moa:
Ja, det är faktiskt bättre! Jag menar, när man går i femman då
är man faktiskt ganska liten. Det är inte alla som får gå på
stan! Man ser inte så många femmor som går på stan.
Susanne: I slutet av fyran fick jag gå med såna som var äldre än mig,
äldre tjejer.
Cecilia:
Jag måste i alla fall åka med nån som kan alla busslinjer eller
också …
Susanne: Jag kan! Jag kan mycket hur stan ser ut. För när jag var liten,
yp tre fyra år, då gick jag på stan med min pappa ungefär två
gånger i veckan och han har inget körkort. Så jag vet precis
när, nej inte när, men var bussen går, hur den går och så där.
Jenny:
Förut när Susanne och Josefin gick så kom jag med min mamma. Då hade dom suttit och väntat på bussen i en timme.
(Susanne berättar hur de lyckats missa två bussar i rad.)
Susanne: Vi blev helt överlyckliga, först när Jenny kom och sen ungefär fem minuter senare kom bussen!
I intervjun framkommer att Jenny också vill få gå på stan med kompisar
medan Moa tycker att det är rimligt att hon inte får, eftersom man faktiskt är
ganska liten när man går i femman. Susanne är den som ivrigt berättar att
hon har tillåtelse att gå på stan och pratar mycket om vad hon gör där och
hur ”underbart” det är. Det Susanne och Cecilia framförallt gör på stan är
att gå i affärer och ”kollar på kläder”. De beskriver hur de provar olika kläder och hur annorlunda det är jämfört att gå med sina mammor på stan. Att
åka in till stan handlar om att upptäcka nya platser på egenhand och är förknippat med äventyr. Susanne visar att hon är en modig tjej som tidigt fått gå
på stan med (äldre) kompisar och som klarar att göra detta under ansvar.
Hon hittar bra i stan och vet hur bussarna går. Vilket inte hindrar att det är
väldigt skönt när en klasskamrat med förälder kommer när man missat flera
bussar.
Ålder har stor betydelse i barnens identitetsarbete i exemplen ovan och
för flera av flickorna är detta att åka på stan med kompisar något som man
kan få göra först när man går i sexan. För t.ex. Susanne är det viktigt att visa
upp sig som någon som är van att åka på stan tillsammans med äldre tjejer.
Det är intressant att det är skolårsindelningarna som styr även när barnen
beskriver hur det förhandlas i familjerna om t.ex. vilken rörelsefrihet utanför
den egna stadsdelen man ska ha. Barnen refererar inte till ålder i form av ett
visst antal år utan det handlar om i vilken skolår man går i skolan. Huruvida
man får åka in till stan själv, dvs. tillsammans med kamrater men utan vuxet
sällskap eller ej, handlar i de här samtalen om huruvida man ska räknas som
liten eller stor. Det är fråga som handlar om vilket ansvar man blir betrodd
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med från föräldrarnas sida och kan kopplas till Solbergs (1990) resonemang
om social ålder och hur mogen man anses vara. Kön är också en viktig
aspekt och flickorna i exemplen relaterar enbart till andra flickor när det
gäller att åka till stan. Att åka på stan och shoppa är en typisk flickaktivitet
för dem. Vilket inte hindrar att åka till stan även är sådant som pojkar gör
men då tillsammans med andra pojkar, som t.ex. Tim och Mosa eller Johannes och Pontus.
Huruvida man får åka in till stan kan också ha stor betydelse när det gäller
fortsatta vänskapsrelationer. Hägglund (2001b) som i en analys av 10åringars kamratrelationer i och utanför skolan har lyft fram betydelsen av
likhet för att skapa tillhörighet, exemplifierar detta bl.a. med frågan om huruvida man får åka in till stan för sina föräldrar. I hennes studie är det några
pojkar som anger just skillnaden i om de får åka in till stan själva eller inte
som en utgångspunkt för fortsatt vänskap. En pojke som inte fick åka till
stan blev utanför kamratgruppen, då de pojkar som fick göra det fortsatte att
vara tillsammans med varandra med motiveringen att de därmed också kunde hitta på mer grejer tillsammans. Utifrån det resonemanget blir laddningen
kring detta med att få åka in till stan eller inte än mer begriplig. Vilket också
syns i Elins berättelse ovan ”Det är ofta det bråk kan handla om med föräldrar för man vill ju liksom inte, man vill ju följa med på stan, man vill ju också men jag får inte gå på stan själv för mamma…”. Det blir en fråga som
kan göras relevant i barnens gränsarbete. Det är ett exempel på hur föräldrar
sätter regler och gränser för sina barn också blir något som även barnen kan
använda i skapandet av vi och dom.
Här ser jag att det bland barnen från Tallvik generellt sett finns ett sätt att
resonera och diskutera kring denna fråga och andra121 som skiljer sig från
barnens i Skogskullen. Den stora skillnaden är att det bland många av Tallviksbarnen finns uttalade gemensamma diskussioner, om t.ex. detta med att
åka till stan, som inte fanns bland barnen från Skogskullen. Dessa diskussioner kan förstås utifrån Annette Lareaus (2003) studie om amerikanska familjers vardagsliv, där hon framförallt fokuserat på sociala klass-skillnader.
Lareau visar att medelklassfamiljerna i stor utsträckning organiserade, argumenterade och explicit guidade sina barn i frågor om såväl etik och moral
som deras fritidsaktiviteter och praktiska vardagsliv över huvudtaget. Här ser
hon en skillnad i de uttalat fattiga och arbetarklassfamiljerna där det inte
fördes samma typ av guidande och diskuterande samtal, utan gränser och
normer skapades på andra sätt. I dessa familjer fanns inte heller samma möjligheter att strukturera sina vardagsliv kring barnens aktiviteter utan där hade
barnen ofta större rörelsefrihet (a.a.). De likheter som jag ser från Lareaus
resonemang i min studie är Tallviksbarnens sätt att diskutera det som de
121

Frågor som kan röra gränssättningar i andra situationer som vilka platser som är lämpliga
att vara på, vilka fritidaktiviteter man ska ha, hur länge man får vara ute på kvällen, vilka
kläder man får ha, vad som är lämpligt att se på TV och andra populärkulturella fenomen etc.
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anser vara viktiga frågor. För flera av barnen i Tallvik är det en pågående
och livaktig diskussion om lämpligheten i att få åka själva in till stan. En
diskussion som med Lareaus (2003; Gillis, 2005; Reay & Lucey, 2000b)
resonemang handlar om en typisk medelklasskultur och som jag dessutom
förstår utifrån den homogena stadsdel som Tallvik utgör. Där familjer har en
förväntan om likhet och konsensus i gränssättning för barnen. Ett resonemang som är aktuellt även i frågan om skolval, där en del föräldrar kämpar
för att Tallviksklassen ska hållas samman och gemensamt komma till Östra
skolan. Både när det gäller skolvalet och när det gäller frågan om att få åka
in till stan är det en diskussion som barnen sinsemellan ägnar sig mycket åt
och som är en väsentlig del i deras identitetsarbete. Utifrån det resonemanget
kan Skogskullebarnens annorlunda sätt att diskutera dessa frågor förklaras
med att de som kommer från en betydligt mer heterogen stadsdel och skolklass inte har samma erfarenhet av den typen av diskussioner och inte heller
någon förväntan om konsensusbeslut i sådana frågor. Det finns inte en förväntad likhet mellan föräldrars gränssättning i familjer med tydligt olika
socio-ekonomiska och etniska bakgrunder. Bland barnen i Skogskullen finns
mycket olika grad av rörelsefrihet vilket inte förs upp som en gemensam
fråga för barnen utan snarare kopplas till enskilda familjer och barn. Medan
det i Tallvik finns mer av en gemensam diskussion om vad som är lämpligt
för ”barn i vår ålder”.
När man får åka till stan tillsammans med kompisar blir också ett sätt att
berätta att man är stor och att man gör saker som förknippas med bilden av
vad ”ungdomar” gör. Det kan t.ex. handla om att köpa dataspel, rollspelsgubbar och kort som flera av pojkarna gör eller prova kläder ihop med kompisar som flickorna ovan berättar eller om att gå på bio eller en basketmatch.
Men alla flickorna trängs inte i provrummen utan t.ex. Karin och Isabella
säger fnissandes att när de handlar något på stan så blir alltid mat. Mats Lieberg (1992) som studerat ungdomars användande av offentliga miljöer har
bl.a. fokuserat på hur tonåringar från förorten åker till stan. Han menar att
innerstaden erbjuder många möjligheter som inte förorten erbjuder, bl.a. som
mötesplats likväl som möjligheter till anonymitet samt att affärer och shoppingmiljöer122 är väsentliga i ungdomarnas varande i innerstäder. Barnen från
Skogskullen och Tallvik har även i detta avseende olika förutsättningar i sina
respektive stadsdelar där det i Skogskullen finns ett köpcentrum med flera
typer av butiker och andra aktiviteter medan det i Tallvik i princip bara finns
ICA och Konsum. Det närmaste shoppingcentret för barnen från Tallvik är
ju Skogskullens centrum vilket är en plats de helst inte besöker. Skogskullens centrum har emellertid också sina begränsningar och uppfyller lika lite
de krav som Susanne och hennes kompisar har på att gå och shoppa som det
fyller Mosa och Tims krav på att hitta coola affärer med schyssta hiphopkläder. Att det finns nya möjliga mötesplatser inne i stan för unga människor
122

Se även Becker et al. (2001) för en kulturstudie av ett köpcentrum.
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från förortens olika stadsdelar blir tydligt när t.ex. Johannes från Skogskullen och Patrik från Tallvik åker in till samma rollspelsaffär.

Vi och dom i förortens stadsdelar
De exempel som jag lyft fram i kapitlet visar hur barnen i sitt identitetsarbete
på olika sätt förhåller sig till den stadsdel där de bor. I deras berättelser om
stadsdelen kan man se hur barnen gör kategorier som etnicitet, kön och social klass, t.ex. när Klas och hans kamrater visar upp sig som rika svenska
pojkar från Tallvik i samband med skolvalet. Det finns också många andra
berättelser om såväl Tallvik som Skogskullen där barnen i form av fotografier, intervjuer och kartor berättar om stadsdelarnas olika platser och sitt identitetsarbete. Barnen bor och lever till stor del sitt liv i sin stadsdel och har
den även med sig då de beger sig utanför densamma. Det kan handla om att
beroende på varifrån man kommer bli tillskriven att vara rikemansbarn eller
känna sig som utböling alternativt som cool hiphopare från den multikulturella stadsdelen som åker och kollar in skateboard-åkande svenskar. När
barnen berättar om sin egen stadsdel handlar det ofta om att beskriva en
stadsdel som är ”både och”. Barnen använder olika platser i stadsdelen i sitt
identitetsarbete, skapar både vi och dom i såväl gemensamma som segregerade platser. Det sker när barnen gör saker tillsammans i kvartersgården i
hyreshusområdet eller i den egna trädgården, på fotbollsplanen eller vid seglarklubben. Det sker också när de undviker vissa platser för att där finns
fyllisar, störiga invandrare eller argsinta gubbar. Barnen har olika identitetsanspråk som handlar om etnicitet, kön, social klass och ålder. Det handlar
också om att visa upp sig som bandmedlem, hiphopare från förorten, fotbollspelare, bästa kompisar, hemma-råtta eller ”ungdomar” med stor rörelsefrihet som får åka till stan själva.
Barnen relaterar mycket till sina klasskamrater som ofta bor i samma
stadsdel och med vilka man skapar sina vi. Genom hur man i sin vardag
använder olika platser i stadsdelen visar man sin tillhörighet med vissa och
skapar avstånd till andra platser och personer, skapar vi och dom. Det kan
handla om att som flera av Tallviksbarnen visa sin tillhörighet med hela
stadsdelen, att man är en Tallviksbo, eller som Stina snarare visa sin tillhörighet med den egna familjen än med resten av Tallvik. Tim i sin tur visar
gärna upp sig som hiphopare från multikulturella Skogskullen, sätter en
guldstjärna på namnet Skogskullen på sin karta och berättar om hur han åker
till andra stadsdelar för att träffa svenskar. Det kan också vara när Isabella
och Karin visar att de två är ett vi som delar allt lika, till och med vägen hem
när de gör om ett gathörn till en plats som symboliserar halva vägen mellan
deras hem ”fifty-fifty”.
Olikheterna mellan de två stadsdelarna görs tydlig i det här sammanhanget när frågan om skolval är aktuellt för barnen från villastadsdelen men alls
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inte är en stor sak för barnen från den heterogena multikulturella stadsdelen.
Den sociala geografin med den nära relationen mellan skola och stadsdel och
hur åtskilda de två stadsdelarna i Förorten är blir särskilt tydligt i samband
med skolvalet. Man ser klart hur segregation är en process där skolvalet bidrar till ökad segregering när många familjer från Tallvik väljer bort Centrumskolan vid Skogskullens centrum. Att skolan ligger vid centrum är ingen
tillfällighet då det finns en tradition av att placera högstadieskolor ”mitt i
byn” intill ett centrum eller torg medan skolor för de mindre barnen har placerats ute i bostadskvarteren. Skolan har i detta haft en betydelsefull roll i att
ge stadsdelar liv och skapa mötesplatser (se Bjurström 2003). Tidigare har
man inom boendesegregationsforskning talat om hur svenskar som har möjlighet flyttar ifrån invandrartäta bostadsområden, ”the white flight”, (se t.ex.
Anderssson, 2001) men numer talar man även om att dessa svenskar undviker att överhuvudtaget flytta dit, ”the white avoidance” (Bråmå, 2006). Här
ser jag tydliga paralleller till den i studien aktuella skolvalsfrågan. Många
familjer från Tallvik undviker att alls låta sina barn börja i Centrumskolan.
Det är också när barnen från de två stadsdelarna förväntas mötas i samma
skola som gränsarbetet blir som mest framträdande och skillnaderna mellan
vi och dom görs mycket tydligt. Att det framförallt är familjer från Tallvik
och inte Skogskullen som utnyttjar möjligheten att välja skola ligger i linje
med annan forskning som visar att skolvalsmöjligheten i första hand utnyttjas av välutbildade föräldrar (t.ex. Pérez Prieto et al. 2003, Skolverket 2003).
När barnen i den homogena egnahemstadsdelen visar upp ett vi sker det
ofta i relation till dom i Skogskullen. De berättar om sig själva som Tallviksbor med tillhörighet med hela sin stadsdel men gör det i kontrast till
Skogskullen. Det är t.ex. de i Centrumskolan tvångsplacerade pojkarna som i
samband med detta berättar om sig själva som de rika svenskarna från Tallvik som inte vill vara med dom bråkiga invandrarna i Skogskullen. I detta
gränsarbete använder de sig av aktuella områdesdiskurser (se Andersson,
2001; Back, 1996; Molina, 2001) där både Skogskullens skola och stadsdel
görs till no-go-areas. Liksom Wridts (2004) New York-barn använder sitt
kvarter för att visa upp sina identiteter gör barnen i Förorten detsamma när
de använder sig av stadsdelarnas områdesdiskurser när de skapar vi och
dom. Detta görs på olika sätt, t.ex. gör Stina och Lovisa tvärtemot de tvångsplacerade pojkarna. De upplöser istället gränserna mellan vi i Tallvik och
dom i Skogskullen. Lovisa och Stina vill tillhöra Centrumskolan och tycker
att det är skönt när de inte längre behöver känna sig som Tallviksutbölingar.
De skapar hellre ett vi med nya skolkamrater i Centrumskolan än med de
gamla från Tallvik. De deltar inte i att skapa ett vi med resten av Tallskoleklassen som väljer Östra skolan. Inte heller berättar de i sina kartor om Tallvik att de känner sig hemma i hela stadsdelen eller visar upp en tillhörighet
med Tallvik på andra sätt.
När barnen i den heterogena stadsdelen Skogskullen berättar om sin
stadsdel så relaterar de sällan till hela stadsdelen utan snarare till en mindre
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del nära det egna hemmet eller till ett litet område i närheten av kamraternas
bostäder. De vi som visas upp här handlar framförallt om vem eller vilka
man brukar vara tillsammans med och vad man brukar göra tillsammans.
Undantaget är Tim, den enda i Skogskullen som gör anspråk på att ha en
tillhörighet med hela stadsdelen. Han och hans kompis berättar på olika sätt
om sig själva som hiphopare från Skogskullen. Barnen i den multikulturella
stadsdelen använder i sitt identitetsarbete inte ett gemensamt uttalat ”dom”
från aktuella områdesdiskurser på samma sätt som barnen i Tallvik. Skogskullebarnen bor själva i en stadsdel med negativt rykte där de inifrån ser att
detta är en stadsdel som kan innehålla både vi och dom. Barnen i Skogskullen har heller inte någon stigmatiserad grannstadsdel som de måste förhålla
sig till. De använder sig överhuvudtaget inte av några områdesdiskurser,
vare sig när de berättar om sin egen stadsdel eller grannstadsdelen. Tallvik
berör de nästan aldrig och de är heller inte tvungna att i sin vardag förhålla
sig till Tallvik.
En anledning till att jag inte hör att barnen från Skogskullen diskuterar i
termer av områdesdiskurser är att mitt fokus har varit barns vardagliga identitetsarbete i relation till olika platser i skolan och stadsdelen och inte specifikt hur barn förhåller sig till den egna eller andra stadsdelars rykten. Här
skiljer jag mig från t.ex. van der Burgt (2006) som i sin studie om barns
segregerade vardagsmiljöer explicit har samtalat med barn om hur de associerar till olika stadsdelar, sin egen och andras, och diskuterat innebörden i
olika rykten. Det innebär att barnen i hennes studie i betydligt större utsträckning talar om den egna stadsdelens rykten likväl som om andra stadsdelars (a.a.). Rykten och områdesdiskurser har i min studie istället aktualiserats när det handlat om sådant som barnen uppfattar som problematiskt och
som de i sin vardag måste förhålla sig till på ett eller annat sätt. Det man
uppfattar som problematiskt är oftast det man talar mycket om. Det handlar
t.ex. om att barnen från Tallvik måste förhålla sig till Skogskullen med dess
service, centrum och framförallt skolor som det kan vara aktuellt för dem att
gå i. I en brittisk studie av barn i en multikulturell arbetarklass stadsdel visar
Karen Wells (2005) att barnens uppfattning om farliga platser i sitt närområde och vem som är främling och kan utgöra en möjlig fara handlar framförallt om dessa personers agerande och relation till barnens egna nätverk. Hon
kritiserar härmed tidigare syn på främlingar som dem som ser annorlunda ut
och tillhörande etniska minoriteter och menar att det är ett synsätt som är
inaktuellt för barn som lever i etniskt blandade miljöer. Det är något som jag
ser är relevant även i min studie då det handlar om den egna stadsdelen men
när barnen från Tallvik berättar om sin grannstadsdel handlar det mycket om
se ”dom invandrarna i Skogskullen” som främlingar som ser annorlunda ut
och som beter sig annorlunda. I dessa berättelser handlar det om att ”främling-göra” vissa grupper och kalla dem invandrare. Det rör sig inte om alla
invandrare utan framförallt om dem de kallar ”stöddiga invandrare”. Det
inkluderar även etniska svenskar (se även Öhrn, 2005), dem som pojkarna
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kallar ”wannabe-invandrare”. Invandrare kopplas här samman med problem
och ett störigt och hotfullt beteende. Invandrare handlar i pojkarnas terminologi huvudsakligen om beteende snarare än om etnisk bakgrund, men inte
enbart detta. Etnisk bakgrund har också betydelse då de lyfter fram två
klasskamrater med bakgrund i Mellanöstern men som de undantar från definitionen, ”dom är inte alls stöddiga”. Andra klasskamrater som också har
andra etniska bakgrunder än svensk benämns däremot inte alls som invandrare. I barnens berättelser förknippas invandrare framförallt med störigt beteende men även med den stadsdel där de bor, Skogskullen. Att som Klas
och hans kamrater gör här nämligen koppla samman störiga invandrare, pojkar och stadsdelen de kommer ifrån kan förstås i termer av det som Sernhede
(2002) kallar de multikulturella stadsdelarnas machokultur. Det sker t.ex. när
pojkarna från Tallvik berättar om konflikter som uppstår vid Skogskullens
centrum med pojkar därifrån eller när elever från Skogskullen står utanför
fritidsgården i Centrumskolan och tigger pengar av dem.
Skogskullens centrum är utformat som en tänkt gemensam plats i förorten, med ett centralt läge i förhållande till de båda stadsdelarna och med en
skola där barnen från båda stadsdelarna kan mötas. Centrum görs emellertid
inte till en gemensam plats av barnen, framförallt inte av Tallviksbarnen men
heller inte i någon större utsträckning av Skogskullebarnen. Det är flera av
Skogskullebarnen som brukar vara vid centrum ibland men även om det är
en plats som det kan vara problematisk att vara på görs den inte till en no-goarea. Flera av barnen från Skogskullen beskriver snarare centrum som en
mer komplex plats som är ”både och”. Det kan även ändra sig över tid som
Ahmed beskriver när han på senare tid har börjat vara i centrum. Här har
alltså tiden en särskild betydelse när Ahmed berättar att han börjat hänga i
Skogskullens centrum och ålder blir viktigt i hans identitetsarbete. Centrumskolan är också avsedd att vara en gemensam mötesplats men fungerar
inte så vare sig för barnen från Tallskolan eller från Kullenskolan. Barnen
från Tallskolan väljer, med några få undantag, aktivt bort den skolan och
barnen från Kullenskolan väljer inte heller Centrumskolan även om det inte
lika uttalat är ett bortval, eftersom skolgången i Förorten är organiserad så att
de av tradition går vidare till en annan skola123.
Det är intressant att se hur många av barnen från Tallvik diskuterar och
reflekterar kring det problematiska med skolvalet och även om det problematiska i att barn i deras ålder själva åker in till stan. I kapitlet har jag diskuterat barnens sätt att tala om dessa fenomen som ett uttryck för en typisk
medelklasskultur, som t.ex. Lareau (2003) har beskrivit. Hon menar att medelklassföräldrarnas förhållningssätt gentemot sina barn präglas av att man
guidar barnen. En guidning som såväl handlar om praktisk organisering av
vardagen i diverse aktiviteter som i frågor som handlar om värderingar och
123

Däremot finns det barn i Skogskullens andra skolor som i större utsträckning är förväntade
att fortsätta i Centrumskolan men de ingick inte i studien.
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moral. Det innebär att medelklassbarnen därigenom är väl förberedda för den
typ av diskussioner och förhandlingar som är vanligt förekommande i skolan
och andra sammanhang i samhället (Lareau, 2003). Förutom att se det som
ett uttryck för hur medelklassfamiljer diskuterar inom familjen förstår jag det
även som ett uttryck för att det bland den tämligen homogena medelklassen i
Tallvik kan finnas förväntningar om en gemensam linje när det gäller frågor
om gränssättning för barnen och vilken skola man bör välja. I intervjusamtalen med mig och med varandra (re-)producerar barnen det här sättet att föra
resonemang när de diskuterar dessa frågor. Det är ett sätt att samtala kring
sådana frågor som jag inte såg hos barnen i Skogskullen. Utifrån ovanstående förstår jag det som att i den heterogena stadsdelen finns inte en sådan
förväntan om likhet, utan här sker en annan form av föräldrainflytande. Här
diskuterar barnen mer utifrån sin egen situation snarare än från en generell
idé om hur det bör vara. Detta med att åka in till stan är alltså en viktig fråga
för barnen i Tallvik men inte alls en gemensam viktig fråga utan mer en fråga av individuell karaktär för barnen från Skogskullen. Inte desto mindre är
det viktigt för många av barnen från båda stadsdelarna att åka in till stan
tillsammans med kamrater. Att åka in till stan blir en väsentlig del i barnens
identitetsarbete som handlar om att visa upp både ålder och äventyrlighet.
Det handlar om att vara mogen och modig, att både vilja och få åka in till
stan för sina föräldrar. Att åka in till stan tillsammans kan också vara ett sätt
att skapa ett vi, vi som får åka in till stan, men också ett vi som skapas av
dem som inte får åka. Väl inne i stan väljer barnen till viss del olika platser
t.ex. olika typer av affärer men de väljer också delvis samma platser som när
Johannes från Skogskullen och Patrik från Tallvik båda går till samma rollspelsbutik. Det blir en plats i stan som kan göras till en gemensam mötesplats för barnen från de två olika stadsdelarna.
I kapitlet har jag visat det som är vanligt förekommande men även valt att
lyfta fram några avvikande exempel. Det är nödvändigt för att undvika att
fastna i alltför generella och stereotypa beskrivningar av olika grupper av
barn, deras identitetsarbete och sociala geografier. Båda delarna behövs,
både det vanliga och det ovanliga. Det är t.ex. viktigt att visa hur många av
Tallviksbarnen gör Skogskullens stadsdel, centrum och Centrumskolan till
en no-go-area och visar upp sig som vi i Tallvik i relation till dom i
Skogskullen. Det är lika viktigt att visa att några av barnen från Tallvik inte
alls gör detta utan istället visar upp en tillhörighet med Skogskullen. Lovisa
och Stina väljer till – istället för från – Centrumskolan och överskrider gränserna mellan de två stadsdelarna. De skapar ett vi med sina nya klasskamrater i Centrumskolan. Det är väsentligt att visa skillnader som finns mellan
olika grupper och kategorier men även inom kategorierna. På liknande sätt är
det viktigt att betrakta de två stadsdelarna både utifrån och inifrån. Därför
har jag i kapitlet också valt att särskilt belysa den multikulturella stadsdelen
Skogskullen inifrån, eftersom den stadsdelen annars var så omtalad utifrån.
Den diskuterades ofta i Tallviksbarnens berättelser och i lokala och mediala
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områdesdiskurser på ett förenklat sätt. Där fanns inte utrymme för olikheter,
typ de mellan två musikutövande pojkar som Johannes och Mosa. Inte heller
fanns där utrymme för hur Marja vant, och med nödvändighet, måsta röra sig
i platser och områden som andra undviker för att de anses farliga. Eller hur
Ahmed börjar vara mer i Skogskullens centrum när han blivit lite äldre. Exemplen i kapitlet utgör en mosaik av olika berättelser och platser som visar
det komplexa i barnens identitetsarbete och sociala geografier i de två stadsdelarna.
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Kapitel 6 Barns identitetsarbete och sociala
geografier – en avslutande diskussion

Fokus för avhandlingen har varit barns situerade identitetsarbete, hur barn i
en segregerad förort agerar i och berättar om olika platser i sin vardag. Det
handlar om hur sociala identiteter konstrueras. För att understryka att detta är
pågående processer som sker i relation till andra har jag använt begreppet
identitetsarbete. Med utgångspunkt i att identitetsarbete är situerat har jag
börjat i de platser där identitetsarbetet sker. Svaren på till synes enkla frågor
som ”var barnen brukar vara eller inte vara, vilka som är deras favoritplatser,
vad de gör i de olika platserna och tillsammans med vilka” har gett inblick i
de komplexa processer som identitetsarbete utgör. I analyserna har barnens
agerande och berättelser i form av fotografier, intervjuer och kartor setts som
identitetsframföranden. Identitetsframföranden handlar t.ex. om att visa upp
sig som äventyrliga killar i ett exklusivt kamratgäng som gör om en gammal
pojktoalett till en Hemlig klubb. Eller handla om att göra anspråk på att vara
lite av enstöring som väljer platser där man kan tänka i lugn och ro. Det kan
också handla om två bästisar som bara relaterar till varandra och därmed
utmanar skolans regel om att alla får vara med och istället skapar sina egna
platser bara för sig själva.
Avhandlingsarbetet startade med en ambition att öka förståelsen för skolan som institution genom att studera en av dess aktörer, nämligen barnen.
Det är härifrån som intresset för förorten och dess stadsdelar är sprunget,
utifrån att det inte är möjligt att förstå skolan utan att också förstå den miljö
där skolan befinner sig. Under arbetets gång har det också blivit allt tydligare
att det heller inte är möjligt att förstå barnens stadsdelar utan att förstå skolan
där. Det finns en dynamisk relation mellan stadsdel och skola. När barnen
berättar om sin stadsdel handlar det samtidigt mycket om skolan och vice
versa. För barnen är skola och stadsdel inte separata delar utan sammanhang
som hör intimt samman i en social geografi. Avhandlingen visar också att
skolan inte bara handlar om det som sker i klassrummen utan även om det
nödvändiga i att studera andra platser i skolan. Både det som sker mitt ute på
skolgården och det som sker bakom knuten.
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Identitetsarbete och sociala geografier
I avhandlingen har jag utgått ifrån att identitetsarbete kan förstås utifrån en
syn på barn som aktörer, vilket innebär att barnen är delaktiga i att skapa sin
sociala geografi. I detta perspektiv är identitetsarbete en relationell process
som sker i samspel med andra i olika kontexter. Till skillnad från många
andra socialkonstruktionistiska forskare har avhandlingen vidgat det relationella till att även inkludera de platser där identitetsarbetetet sker. I avhandlingen betonas att också platser är sociala konstruktioner och att det finns en
dynamisk relation mellan aktör och plats. Platsers utformning påverkar användandet av och föreställningar om dem, samtidigt som aktörers användning av platser i sin tur påverkar platserna.
Identiteter konstrueras i interaktion med platser, och i denna process konstrueras alltså även platserna. När barnen i identitetsarbetet använder olika
platser handlar det mycket om var de själva och deras kamrater brukar vara,
men det handlar också om var andra befinner sig, vilket i sin tur innebär att
man själv kanske söker upp eller undviker dessa platser. Detta hör samman
med att identitetsarbete i stor utsträckning handlar om att skapa olika ”vi”
och att dessa vi konstrueras i relation till andra. I skapandet av ”vi och dom”
sker därmed även ett gränsarbete, i form av en process där barnen i sitt identitetsarbete både skapar och upprätthåller gränser mellan olika grupper, mellan vi och dom. Thorne (1993) använder begreppet gränsarbete för att visa
hur könsskillnader förstärks i barns interaktion. Avhandlingens analyser har
vidgat begreppet till att omfatta även andra åtskillnader mellan grupper –
inte bara könsskillnader – och hur sådana skillnader både skapas och återskapas. Då identitetsarbete sker i interaktion med platser innebär gränsarbetet även ofta en rumslig segregation mellan olika grupper. Segregation – i
vid bemärkelse – och identitetsarbete hör således ofta intimt samman när ett
vi skapas med närhet med några och avstånd till andra. Det är framförallt två
aspekter av barns identitetsarbete och sociala geografier som diskuteras i det
här avslutande kapitlet, skapandet av gemensamma och segregerade platser
på skolgården samt segregation och områdesdiskurser i stadsdelen i samband
med val av skola.

Gemensamma och segregerade platser på skolgården
Avhandlingen visar hur barnen genom sitt identitetsarbete bidrar till att konstruera både gemensamma platser och segregerade platser på skolgården.
Barnen på Kullenskolans skolgård skapar t.ex. en gemensam plats där ”alla
får vara med” när de visar upp sig som ”vi-i-klassen” på kingplanen. Kingplanen görs till en plats som överensstämmer med skolans ambition att vara
en skola för alla. Det är förvisso inte möjligt att alla barn i skolan deltar i
samma aktiviteter på skolgården utan här är det den egna skolklassen som
utgör det ”vi” där alla får vara med och för vilka kingplanen är en gemensam
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plats. ”Vi-i-klassen” skapas även i relation till andra klasser på skolan och
barnen betonar det när de berättar om deras egen variant av kingspelet. För
dem är det viktigt att det är just deras klass som kommit på Fotking. Det
förstärker vikänslan med den egna klassen samtidigt som det är ett gränsarbete som skapar avstånd till andra klasser. Samtidigt med att det skapas gemensamma platser sker även en rumslig uppdelning t.ex. när andra klasser
spelar king på andra planer. Segregation sker även i form av kön, med flickor för sig och pojkar för sig, men även av andra typer av uppdelningar. Skolgårdens basketplan är ett tydligt exempel på hur segregerade platser konstrueras. Basketplanen är en plats som många undviker medan det också är en
favoritplats för andra. När många av barnen i år fem etablerar ett vi sker det i
kontrast till ”dom störiga sexorna” på basketplanen. Samtidigt utgör dessa
sexor ett ”vi” för några, dvs. vi som gillar att spela basket tillsammans med
sexorna och visa upp oss som coola hiphopare från förorten. Detta är också
exempel på hur vi för några är dom för andra.
Resultaten i avhandlingen visar att finns en könsmässig segregation på
skolgården där vissa platser görs upptagna av flickor och andra av pojkar.
Där pågår ett gränsarbete av traditionell karaktär som innebär att pojkar anses bli kontaminerade om de är på ”flickornas platser” medan flickorna motiverar att de inte uppsöker ”pojkplatser” med att det är för farligt t.ex. med
bollar som flyger i luften i närheten av fotbollsplanen. Det är exempel på hur
barnen i sitt identitetsarbete när de visar upp sig som flickor respektive pojkar reproducerar traditionella könsmönster men avhandlingens analyser visar
även att det i större utsträckning än i andra studier (som t.ex. Hägglund
2001a,b; Thorne, 1993) finns platser där barn möts över könsgränserna i
gemensamma platser. När det gäller kingplanen lyfter barnen särskilt fram
det som positivt med att det är plats där både flickor och pojkar är tillsammans. Att tala om det positiva med när flickor och pojkar möts är också ett
sätt att visa att kön är relevant, att det just flickor och pojkar som möts. Det
visar också en medvetenhet om att det är både accepterat och väsentligt att
flickor och pojkar gör saker tillsammans. Även i detta framstår kingplanen
som en plats ”för alla”, oberoende av vem man är, i barnens skolvardag.
Det är emellertid inte så att alla barnen deltar i detta ”vi-i-klassen” på
kingplanen hela tiden utan många rör sig mellan olika grupperingar och olika
platser. Intressant är emellertid att när några barn konsekvent väljer bort att
delta i skapandet av ett vi med klassen – och istället väljer att bara vara med
varandra i sina egna platser – anses det problematiskt. Det har t.ex. Isabella
och Karin erfarit och de berättar om läraren som vill att de ska vara mera
tillsammans med andra i klassen och inte bara med varandra. En möjlig förklaring är att deras sätt konkurrerar med önskan om att etablera en skolklass
med en stark vikänsla.
Idén om den sammanhållna skolklassen har en stark förankring i den
svenska skolan och avhandlingens analyser av skolgården visar vilken betydelse skolklassen tillskrivs av barnen när de skapar ett gemensamt vi i sko156

lan. Hur skolklassen är sammansatt har då stor betydelse för vilka barn som
kommer att mötas i den klass där de ofta går under lång tid. För barnen i
Kullenskolan innebär klassens sammansättning att barn från olika etniska
och socio-ekonomiska bakgrunder möts då de kommer från Skogskullens
olika delar, hyreshus-, radhus-, och villaområden. Här skiljer sig Kullenskolan från t.ex. Centrumskolan där några av barnen från Tallvik kom att gå i en
särskild Tallviksklass (se kapitel 5) eller andra studier (som t.ex. AnderssonBrolin et al., 1997; Öhrn, 2005) där barn från villaområden och hyreshusområden gick i samma skola men i separata klasser. Där kände barn med olika
bakgrunder sällan varandra och hade många fördomar om varandra. Även
om det i Kullenskoleklassen finns stora skillnader i livet utanför skolan, som
framkom i Kemals och Johannes berättelser om sina hem i kapitel 5, finns
det genom hur klassen är konstruerad också möjlighet till möten mellan barn
från olika bakgrunder i skolan. Att skolan som institution ska fungera som
mötesplats för alla oavsett bakgrund har varit en av de grundläggande principerna för en likvärdig utbildning. Den sammanhållna skolklassen har varit
ett sätt att hantera denna fråga. Kingplanen görs på Kullenskolan till symbol
för arbetet med att stärka klassens gemenskap.
Skapandet av segregerade och gemensamma platser är processer som sker
samtidigt, vilket är viktigt att lyfta fram. Intresset för och behovet av att skapa platser med interaktionsutrymme för ”alla” blir större när det samtidigt
bildas många olika vi och segregerade platser. Kullenskolan är belägen i
heterogen stadsdel med stor boendesegregation där man valt att bilda skolklasser som bryter segregationsmönstren från stadsdelen och istället ge möjlighet till möten i skolan. Avhandlingen visar att det för många av barnen i
Kullenskolan är viktigt att kingplanen är en gemensam plats där alla får vara
med och där man visar upp sig som ett vi med klassen.
Barns identitetsarbete sker i platser som inte så självklart låter sig delas
upp i dikotomier som antingen gemensamma eller segregerade. Det som för
några är en bakdörr till gymnastiksalen blir för andra en egen vrå där de två
ostört sitter och pratar med varandra, ett ”snackställe”. På liknande sätt konstruerar två bästisar en slags milstolpe i stadsdelen, ”fifty-fifty”, som symboliserar halva vägen mellan deras hem. Avhandlingens resultat visar härmed
att segregerade platser kan ha mycket olika karaktär; det kan handla om att
flickor och pojkar använder olika delar av skolgården, att några har skapat
sig en egen liten vrå utan insyn och utrymme för andra eller om en basketplan mitt på skolgården där några störiga pojkar har inmutat ett revir som
många andra undviker att komma i närheten av.
Områdesdiskurs är vanligtvis ett begrepp som används för att illustrera
hur segregerade bostadsområden och stadsdelar kan konstrueras av dem som
inte bor där, och då ofta i termer av områden man undviker. Med liknande
stereotypa förtecken som i bostadsområdenas no-go-areas, görs basketplanen på Kullenskolans skolgård till ett område förknippat med problem och
många invandrare. Det finns likheter med när man talar om ”störiga sexor
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på basketplanen” som när barnen från Tallvik talar om ”störiga invandrare i
Skogskullen”. Det gränsarbete som sker här kan också förstås i termer av
områdesdiskurser. Skolan är inte isolerad från samhället i övrigt utan de
segregationsprocesser som pågår i förorten görs även relevanta i barnens
sociala geografier på skolgården. När pojkarna på basketplanen både tillskrivs och visar upp sig själva som tuffa killar från en multikulturell stadsdel, ser vi hur barnen i sitt identitetsarbete i skolan är delaktiga i att konstruera förortens segregation. Detta sker oavsett om man visar upp en tillhörighet med eller skapar ett avstånd till dem som brukar vara på basketplanen.
Analysen visar att barnen ingår i och konstruerar en komplex social geografi,
där segregation i olika former är en väsentlig del, även i skolvardagen. Den
stora betydelse som kingplanen tillskrivs som gemensam plats ska förstås i
relation till detta samt i relation till ambitionen att i den segregerade förortens skola arbeta för att skapa mötesplatser.

Områdesdiskurser, segregation och skolval
Skolvalsfrågan kom att ha stor plats i identitetsarbetet hos barn från framför
allt den ena stadsdelen, egnahemstadsdelen Tallvik. Skolvalet bidrog till att
förstärka uppdelningen mellan vi och dom i förorten. Det intressanta här är
att frågan om skolval inte bara berör de vuxna, som formellt är de som väljer
skola för sina barn. Avhandlingen visar att det i hög grad är en väsentlig del i
Tallviksbarnens identitetsarbete. De studerade barnen förhåller sig till rådande områdesdiskurser och blir delaktiga i att konstruera både skolor och områden som no-go-areas. Det sker när barnen på olika sätt berättar om
Skogskullens stadsdel och centrum samt Centrumskolan i Skogskullens centrum som problematiska platser som de undviker. De kopplar dessutom i sina
berättelser ofta samman stadsdel, centrum och skola.
Områdesdiskursbegreppet är också belysande för hur villabarnen beskriver sig själva, och för hur de utifrån tillskrivs att vara ”rikemansbarn från
Tallvik”. De använder själva aktuella områdesdiskurser i gränsarbetet när de
konstruerar skillnader mellan vi och dom i de olika stadsdelarna. Det är påtagligt att segregation inte bara finns i svenskglesa heterogena områden som
Skogskullen utan även i invandrarglesa villaområden som Tallvik. Barnen
från Tallvik förhåller sig till bilden av ”exklusiva Tallvik” på olika sätt. Områdesdiskursen görs till en del i identitetsarbetet där några barn visar upp sig
med stöd av sin stadsdel, medan de för andra blir något som man snarare tar
avstånd ifrån. Områdesdiskurser är alltså något som barnen i Tallvik på olika
sätt förhåller sig till i samband med skolvalet. Däremot är vare sig skolval
eller områdesdiskurser någon aktuell fråga för barnen från den heterogena
stadsdelen, Skogskullen. Detta är särskilt intressant eftersom denna stadsdel
utifrån beskrivs som den segregerade delen av förorten, trots att Skogskullen
är mer etniskt och socio-ekonomisk blandad stadsdel än det betydligt mer
homogena Tallvik. Skogskullen är den stadsdel som har en negativ områdes158

diskurs och ofta beskrivs som ett problemområde och no-go-area. Barnen
som bor i Skogskullen talar emellertid inte i någon större utsträckning i termer av vi och dom, vare sig i relation till den egna stadsdelen och dess olika
områden eller till grannstadsdelen. Att välja skola är inte någon laddad eller
allmänt diskuterad fråga för dessa barn.
Skillnader mellan hur barnen i Skogskullen och Tallvik berättar om skolval, men även om andra frågor som t.ex. det lämpliga att barn i deras ålder
åker in till stan, kan förstås ur ett klassperspektiv. Där medelklassfamiljer
anses uppfostra sina barn genom att i större utsträckning än andra grupper
förhandla och diskutera med barnen i frågor om aktiviteter, värderingar och
moral. Medelklassbarn har sedan en fördel av detta i mötet med skolan och
andra praktiker som är präglade av medelklassnormer. Den här typen av
diskuterande i kombination med en förväntad likhet vad gäller gränssättningar och önskemål för barnen i det homogena medelklassområdet Tallvik
förklarar Tallviksbarnens sätt att diskutera. I den heterogena stadsdelen
Skogskullen finns däremot inte samma förväntade likhet utan snarare en
förväntad olikhet, genom att familjerna i stor utsträckning kommer från vitt
skilda bakgrunder. Bland Tallviksbarnen förs ofta diskussioner om vad som
anses önskvärt och lämpligt på ett generellt plan, vilket jag ser som reproducerande av en medelklasskultur och homogenitet.
Barnens olika förhållningssätt till de två stadsdelarna kan även förstås i
relation till Förortens utformning som bidrar till att skapa skilda världar. De
som bor i den heterogena stadsdelen, med olika typer av boendeformer och
en blandad befolkning avseende socio-ekonomisk och etnisk bakgrund, behöver sällan eller aldrig besöka den mer homogena villastadsdelen, där framförallt svenska övre medelklassfamiljer bor. Däremot måste de från villaområdet besöka den andra stadsdelen där Förortens centrum med service i olika
former är beläget liksom aktuella skolor. Förortens spatiala struktur görs till
en del i barnens vardagliga identitetsarbete där de också skapar och återskapar den sociala geografin på olika sätt.
För Skogskullebarnen i Kullenskolan har skolgången sedan många år inneburit att de går vidare till en av skolorna i den egna stadsdelen utan större
diskussioner. De har givetvis också möjlighet att välja skola och några av
dem överväger den möjligheten men det är inte är någon stor gemensam
fråga för dem utan mer en fråga för några enskilda barn och familjer. Barnen
i Tallskolan har däremot två skolor att välja mellan som båda ligger i den
andra stadsdelen. Mellan de två skolorna uppstod vid den här tiden en tydlig
konkurrenssituation där skolornas olika renommé fick stor betydelse. En av
skolorna, den i Förortens centrum, kom av vissa – men inte av alla – att förknippas med stadsdelens områdesdiskurs som no-go-area och görs till en nogo-school. På liknande sätt som basketplanen på Kullenskolan av några görs
till en no-go-area medan den av andra samtidigt görs till favoritplats, görs
Centrumskolan av några till ett förstahandsval där man gärna vill gå medan
det av andra görs till en no-go-school.
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För många av villabarnen och deras familjer blev valet av skola en kamp
för att få komma till den ena skolan och slippa den andra. Detta kan man se
som att familjerna genom sina val agerar som segregationsagenter, vilka
förstärker segregering. Inom boendesegregationsforskning används ”segregationsagent” just för att visa att även de som bor i högstatusområden bor
segregerat och är delaktiga i dessa processer. På liknande sätt som resursstarka hushåll undviker att alls flytta in i områden som anses problematiska
ser jag i skolvalet att resursstarka familjer från Tallvik så långt det är möjligt
undviker att deras barn ska gå i skolan i ett område och centrum som de anser problematiska. Här kan man se att föräldrars ökade möjlighet att välja
skola för sina barn konkurrerar med principen om skolan som mötesplats.
Pérez Prieto (et al., 2003) poängterar att den ökade segregeringen i förskolan
till följd av föräldrars val bör ses som en konsekvens av att myndigheter har
lämnat ansvaret till enskilda föräldrar med olika resurser. När barnen från
villaområdet i min studie är involverade i processen att välja bort en skola
och en stadsdel kan även barnen ses som segregationsagenter.
En konsekvens av synen på barn som aktörer och att ingående studera deras vardagsliv tydliggör hur barnen är delaktiga i sådana segregeringsprocesser. Valet av skola bidrar till ökad segregering i förorten och mina resultat
visar att detta är något som barnen förhåller sig till. Här kan barnen ses som
segregationsagenter men även som reflekterande samhällsdebattörer när de
ger uttryck för det problematiska med förortens segregering. När tallvikspojken Klas och hans kamrater diskuterar den uppdelning de upplever mellan
svenskar och invandrare och mellan de båda stadsdelarna är de väl medvetna
om det problematiska och också om sina egna fördomar. De reflekterar
mycket kring segregation och trots att de själva verkligen inte vill gå i Centrumskolan är deras önskan att det inte vore så uppdelat, mellan vi och dom,
utan mer blandat. Det visar på en av kärnfrågorna i segregationsdebatten,
dvs. att det kan finnas en konflikt mellan individuella önskemål och önskan
om att skapa ett icke-segregerat samhälle. Alla familjer i Tallvik gör emellertid inte gemensam sak med resten av klassen utan några går mot strömmen och väljer Centrumskolan. Utifrån resonemanget om segregationsagenter kan det snarare förstås som att de agerar icke-segregerande. Deras val av
skola är ett val där man aktivt bidrar till att motverka segregation. Dessa
familjer väljer till en skola som andra väljer bort. Det är ett val som inte bara
berör de enskilda familjerna utan hela klassen, genom att de härigenom
spräcker den enade linje som flera av klassens familjer önskade, vilket blir
väsentligt i barnens identitetsarbete.
Avhandlingens resultat innebär inte att ansvaret för segregering läggs på
enskilda individer, vare sig vuxna eller barn, utan visar att segregering är
processer som skapas och återskapas av människor i interaktion i olika kontexter. Processer där också barnen ingår. Det gränsarbete som förstärker
skillnaderna mellan olika grupper blir starkare när dessa grupper ska mötas
eller förväntas mötas, som t.ex. när barn från olika stadsdelar ska gå i samma
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skola. Här kan man se hur målsättningen att skapa en gemensam skola i förortens centrum inte uppnås när den skolan väljs bort. När några av barnen
ändå tvingas att gå i den skolan, trots utlovad möjlighet att själva välja skola,
blir gränsarbetet starkare och skillnaderna mellan vi och dom än större. Här
uppstår en krock mellan olika principer, den om skolan som mötesplats och
den om valfrihet.
Själva centrum är också utformat som en tänkt gemensam plats i förorten
för invånarna från de båda stadsdelarna. I barnens vardag fungerar det delvis
så genom att flera barn från båda stadsdelarna framförallt använder biblioteket men även sportanläggningar, musikskolan och en del affärer. Centrum
blir emellertid även en tydligt segregerad plats där många barn inte vill vara
eller får vara för sina föräldrar och med en skola där man inte vill gå. Medan
centrum görs till en no-go-area av de barn som bor i villorna i stadsdelen
utanför är det för barnen som bor i närheten snarare en plats som är ”både
och”. Här ser man hur generaliserande beskrivningar och områdesdiskurser
framförallt skapas av utomstående medan barnen har en mer mångfacetterad
bild av sitt eget område. Det handlar också om gränsarbetet som sker i skapandet av vi och dom, vilket blir mer framträdande när olika grupper ska
mötas.
Att segregationen ökade i svenska skolor vid tiden för avhandlingens fältarbete och särskilt i förorter av den karaktär som är i fokus här visar Rädda
Barnens (2006) övergripande undersökning av barns utbildningssituation i
Sverige. Den förklaras framförallt med ökad boendesegregering och möjligheten att välja skola. Den ökade segregeringen innebär enligt rapporten att
uppväxtvillkoren för resurssvaga barn tydligt har försämrats. Däremot diskuteras svårigheterna att förutsäga segregationens konsekvenser för barn i allmänhet, eftersom det ännu inte finns tillräckligt med forskning i ämnet. Utifrån den diskussionen blir studier som denna om barns vardagliga identitetsarbete och villkor i en segregerad förort särskilt motiverade. Tillsammans
med stora kvantitativa studier behövs närgångna kvalitativa studier vilka
liksom här studerar barns agerande i vardagen. Att utgå från barn som aktörer bidrar till en ökad förståelse av barns uppväxtvillkor och vardagsliv i
segregerade skolor och stadsdelar.
De verktyg som jag använt i avhandlingen ger möjlighet att visa komplexiteten i processer som barns identitetsarbete och segregation. Segregation
som här visar sig vara en stor del i barnens identitetsarbete handlar inte bara
handlar om resurssvaga barn utan detta är väl så betydelsefullt i de resursstarka barnens vardag. Mina resultat visar på vikten av att förstå sambandet
mellan segregerade och gemensamma platser samt hur dessa konstrueras i
relation till varandra. Det är pågående processer där olika aktörer, inklusive
barnen, deltar i att skapa och återskapa sociala geografier.
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Vi och dom i skolan och förorten
Barnen i Förorten lever i en spatial struktur med stora skillnader mellan de
två stadsdelarna, Skogskullen och Tallvik, som innebär att det i många avseenden är som att växa upp skilda världar, men inte enbart så. Avhandlingens
resultat visar att barns identitetsarbete inkluderar en mängd olika aspekter,
både sådant som kan förstås i termer av traditionella kategoriseringar, som
t.ex. etnicitet, kön, social klass och ålder men även andra kategorier som
t.ex. bästisar, enstöring, musiker eller äventyrare. Det handlar här inte om att
tillskriva barn kategorier utifrån utan snarare om att se hur barnen själva
visar upp sig. Det handlar om många olika aspekter vilka alla är väl så viktiga i barnens vardagliga identitetsarbete.
Ett av avhandlingens viktiga bidrag är att visa att barns identitetsarbete är
situerat. Det sker i platser som bjuder in till olika aktiviteter men som också
konstrueras av barnen i deras identitetsarbete. Skapandet av vi och dom är en
ständigt pågående process där barnen (re-)konstruerar såväl strukturella förhållanden som andra aspekter av mer lokal karaktär. Det innebär att även
barnen är delaktiga aktörer i de segregationsprocesser som sker i förortens
stadsdelar och skolor. Det är emellertid viktigt att understryka att det inte
innebär att det är enbart barns – eller andra aktörers – enskilda agerande som
skapar segregation. Det är heller inte enbart strukturerna i sig, t.ex. vilka
boendeformer och skolvägar som finns tillgängliga i en stadsdel eller hur en
skolgård är organiserad, som skapar segregation. Det är ”både och”, inte
enbart det ena eller det andra. Segregation är en process där olika aktörer,
även barn, är delaktiga i att skapa och upprätthålla spatial åtskillnad mellan
olika grupper. Där ingår skapandet av vi och dom, med tillhörande gränsarbete som förstärker skillnader mellan olika grupper, som liknar varandra
oavsett om det sker på en skolgård eller i en förorts olika stadsdelar. Processerna är desamma i det lilla och i det stora. Processer som barnen visar sig ha
god kompetens i när de – i skapandet av vi och dom – konstruerar såväl gemensamma som segregerade platser och navigerar mellan dessa i skola och
stadsdel.
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Us and them in school and neighbourhood

Introduction and aim
The focus of the thesis is children’s identity work and social geographies in
the neighbourhood and school of a Swedish suburb. The ambition is to expand the knowledge of children’s everyday lives in these contexts. In the
thesis I have shown how identity work can be understood from the view of
children as social agents, which implies that children take part in
(re)construction of their own social geographies. It is especially the social
aspect of identity work that is highlighted here and the fact that it is a relational process constructed in interaction in different contexts. This relational
aspect is one that I share with other social constructionist researchers but
here it is expanded to include the place “where it takes place”. In the analyses children’s agency and narratives, such as interviews, maps and photographs, are seen as identity performances. Simple questions in the beginning,
like where children like to spend their time (or not), what their favourite
places are, what activities they do and who they do them together with, have
provided insight into the complexity of the process of identity work. The
thesis also stresses that places are social constructions, and the dynamic relation between agents and places is emphasised.
Segregation in a broad meaning becomes a central question in a work like
this one, concerning children’s identity work and social geographies. I understand segregation as a process by which different agents, including children, take part in reconstructing spatial divisions between groups. This could
involve division in gender and age as well as differences in ethnic or social
and cultural backgrounds. Segregation occurs in many contexts in children’s
everyday lives, both in school and the neighbourhood. School is not an isolated island but part of a larger social and geographical context and life for
young people in school is often intimately connected with life outside. The
surrounding society is important to how relations and processes in school are
constructed and therefore it is important to study school in its local context.
Peer relations that develop in school often have their base in arenas where
children meet in their leisure time and in the neighbourhood where they live.
While the field work was being carried out in the late 1990s residential
segregation was increasing dramatically in Swedish suburbs, and massive
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changes in the society brought about a situation where the welfare model
was successively decentralised and deregulated. Within the school system
there were new forms of educational governance, budget cuts, new demands
for parental and student participation in schooling and increased competition
between schools, particularly influenced by the new voucher system
whereby parents and students were given greater opportunity to choose the
school they would go to. Sweden has a tradition of inclusive educational
reforms, assuring access to equivalent education for everyone regardless of
ethnic and social background or place of residence. But the above-mentioned
changes have challenged and contradicted many of these integration principles (Lindblad et al., 2002). The right to select a school became a relevant
reality for many parents, children and school classes. In the suburb I studied
it was an issue of top priority. Several other studies show that school segregation has increased since increased scope for choosing a school was introduced in the early 1990s (J-E Gustafsson, 2006; Perez et al., 2003;
Skolverket, 2003). My research started with an ambition to contribute to the
knowledge of the school as an institution, by studying one of its agents,
namely the children. Gradually an interest in the neighbourhood emerged,
since it is not possible to understand school without understanding its local
context.
The aim of the dissertation was to study children’s identity work and social geographies and the expressions of children’s agency and narratives in
different places, both in school and neighbourhoods. To achieve these aims I
asked the following questions:
x What places do the children use?
x How do the children perform? What identity claims do they have?
Who do they relate to?
x How does children’s agency contribute to constructing and reconstructing social geographies on different levels?
This is an ethnographic study and I have followed 50 children for more than
two years. I have used traditional ethnographic field methods like participating observations and interviews but I have also worked with other methods.
One of the consequences of the view of children as agents, taking part in
their own social geography, is the simultaneous view of children as coconstructors in the research process. In this I have consciously had the ambition to try to grasp the children’s perspectives and narratives, for example in
interviews and in asking them to take photos and work with maps. The children themselves have also taken an initiative to contributing knowledge they
considered important, thereby acting as reflecting agents in the research
process as well.
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Identity work and place
The social constructionist perspective point of departure in this thesis entails
conceiving childhood as a social construct, dependent on the culture and
context where it is situated, and conceiving children as social agents, taking
part in constructing their own social geography. Here it should be underlined
that children are not simply passive receivers of adults’ influence and that
socialisation is an ongoing process that does not only take place during the
child’s early years. Childhood is not just a training period for “perfect” adult
life but something that is important for its own sake (James & Prout, 1990;
Thorne, 1993).
Thus it is social identities that are in the focus. To underline that this is a
process constructed through interaction in specific cultural and social settings I have chosen to use the concept “identity work”, meaning identities as
something we do rather than have. Identity is discussed in many contexts,
and as a concept it has often been taken for granted, with the assumption that
everybody understands it without further explanation. There has also been a
shift during the last few decades in how to view and treat identity, from
mainly being an inner individual phenomenon (one-dimensional, with continuity and coherency) to identity work as a relational process (multidimensional, with discontinuity and contradictions) such as Elliot Mishler
(1999). For this thesis I have been inspired by Mishler’s view of narratives
as identity performances as well as social situated actions. In a study of
crafts artists’ life stories and identities Mishler poses questions to his informants about things like how they would like to perform, who they relate to
and what identity claims they make. In line with Mishler I asked the same
type of questions in my analyses of children’s agency and narratives, as reflected in the aim of this study.
”Narratives are identity performances. We express, display, make claims for
who we are – and who we would like to be – in the stories we tell and how we
tell them. In sum, we perform our identities” (Mishler, 1999, p.19).

The focus on situated identity work implies conducting close and thorough
studies where identity work is actually taking place. The spatial aspect is of
vital importance to the social interaction of young people and their construction of identity. This has had an increasing impact on the agenda during recent years, with an accent on the dynamic relation between agents and
places, for instance Doreen Massey (1994). She stresses that space and place
are social constructions that are dynamic and not static. To regard children as
social agents taking part in constructing their own everyday life and conditions therefore (like James & Prout, 1990; Corsaro, 1997) also means regarding children as implicitly taking part in constructing space, and that places
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are affected by those who are present:. “…this applies to places too. They do
not have single pregiven identities” (Massey, 1994, p. 137).
Here social geography is understood as “social relations and the spatial
structures that underpin those relations” (Johnston et al., 2000, p. 753).
Holloway & Valentine (2000) emphasise that the most important contribution studies of social geography have brought to the new studies of childhood is to point out the signification of place. Children’s identities are constructed and reconstructed in their daily lives, for example, in school, on the
streets, on playgrounds and in their own home. The question of who you are
is intimately connected with where you are and where others are. School,
neighbourhood and other contexts in the community are different in many
ways but also have overlapping connections and this is essential in understanding children’s everyday lives. For instance how safety discussions concerning public space, traffic problems and fear of strangers have an impact
on the restructuring of family habits and children’s participation in the community. In childhood studies the spatial aspect has had a breakthrough and
can today almost be seen as a field of its own within childhood studies
(Christensen & O’Brien, 2003; Holloway & Valentine, 2000). The childhood
geographers ask questions about how childhood can differ in different contexts as well as how places are (re)constructed by those who inhabit them.
The strength here is the situatedness of identity construction and the fact that
identities are constructed through differences, by defining what they are not
in relation to others.

In the school yard
To understand children’s everyday life in school it is necessary to study not
only what goes on in the classroom but also what goes on in the school yard,
whether it be in the middle of the yard or beyond its corners. Together with
how school is organised in terms of time and space the school yard and its
design are an important part of children’s daily life in school. On a daily
basis many children have to meet here and find different ways of dealing
with each other and different places to be. In the analyses that follow I show
several examples of how children use and talk about different places in the
school yard in their identity work. Places where children are doing social
identities like “us-in-our-class”, best friends, the hermit, the book reader and
the football player as well as more traditional categories like age, ethnicity,
gender and social class.
One example of how children use places in their identity work is when the
children in Kullenskolan, a school in the suburb I studied, were constructing
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an “us-in-our-class” at the “king pitch”.124 Here the pitch was not only a
place where you played a ball game and tried to win but also a place where
everybody had the right to participate. This was the major story of the “king
pitch” in the children’s narratives: a place where everybody can join in on
the play, whether you are a girl or a boy. This fit in well with the school
discourse that “everybody has the right to participate” (Bliding et al., 2002;
Evaldsson, 2004). When the children construct an us with the school class on
the king pitch and also construct a common place there, they are reproducing
the picture of a democratic school that strives for solidarity with the school
class and the peers in it.
There are other narratives of the school yard that are important to highlight. Ali and some of his friends in Year 5 came back time after time to “the
rowdy sixth graders” when they were talking about their places at school.
Here it was obvious that identity work is a process that takes place in relation to others (Mishler, 1999; Thorne, 1993; Evaldsson, 2001; Pérez Prieto,
2000; Wridt, 2004) even when, like here, it concerns those you don’t want to
get involved with. When the children were discussing different places in
school it was not only a matter of where they themselves and their friends
spent their time but also where others were. In this example it was related to
where some boys in Year 6 hung out and which children in Year 5 therefore
avoided. This was mainly the basketball court but sometimes also other
places. This made different places in the school yard accessible to Ali and
his friends to a lesser or higher degree.
Social segregation in school has been highlighted by other researchers interested in children’s everyday lives in school, especially segregation in
terms of gender (like Hägglund, 2001a; Thorne, 1993). Ali and his friends
show that there are different kinds of segregation that are important to them
in their identity work. The example above can be seen as a narrative where
four boys create an us in relation to them, “the rowdy sixth graders”. The
rowdy sixth graders were mentioned in many narratives of the children in
Year 5 but they stood out especially in these boys’ stories. Thorne (1993)
uses the concept of “border work” to illustrate how, in gender-mixed activities and places, differences in gender are frequently underlined and reinforced. She gives examples of border work like contests between girls and
boys, chasing, “cooties” and invasions. Thorne’s work in childhood studies
has been seen as a guideline for how to study mechanisms in gender patterns
(Evaldsson, 2000; Hägglund, 2001b). In my expanded understanding of border work not only gender is involved. Instead border work is seen as part of
children’s identity work while constructing different us’s, regardless of what
kind.
124

A game also called four-square (for instance by Evaldsson, 2004), where the court is divided into four equal squares. The game is organised in such a way that it’s easy to get access.
You need four players who take their positions in the court while the rest line up outside.
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The sixth graders were often at the basketball court and for two of the
boys in the study, Tim and Mosa, this was also a favourite place during Year
5. They played basketball there during every recess but also performed as
hiphoppers and boys from the multicultural neighbourhood, constructing an
us together with the older boys in Year 6, those who by others were called
them (the rowdy sixth graders) by others and who occupied a great deal of
space in the school yard and in the narratives. Another empirical example is
Karin and Isabella, who challenged the dominant discourse that everybody
has the right to participate. Instead they gave a picture of a school where
they didn’t share any feeling of solidarity with the rest of the class but rather
avoided them. They were best friends who avoided shared interaction by not
being in the same places as the rest of the class and by choosing their own
places instead.
Karin and Isabella are also an example of children’s finding new possibilities in the places they use. For instance finding that a small step at the
back door is nice to sit on or discovering the interesting sound when gravel
hits the metal railing. My point here is that it is not only places that structure
children’s agency but also what children actually do there that also influences these places. Sometimes the children reconstruct places like when
Karin and Isabella made the back door into a place for private chats. They
made their place into a place of their own, a place where it was not easy for
others to participate and where the two girls could be on their own and construct an us only with each other.

In the neighbourhood
The neighbourhood is also an important place in children’s lives; here is
where they live, have their friends and favourite places, play and move
around and also go to school. In the narratives of their neighbourhood the
children made identity claims like sailors, athletes, musicians, hiphoppers,
best friends, house mouse or kids with lots of spatial freedom to go outside
the neighbourhood. At the same time the children are also doing categories
like ethnicity, gender and social class, for example “rich Swedish kids from
Tallvik” or “hiphoppers from multicultural Skogskullen”.
The children in the study live in a suburb that consists, from a socioeconomic and ethnic aspect, of very segregated and separated neighbourhoods. The western neighbourhood, Tallvik,125 consists almost exclusively of
privately owned houses with relatively high-income households and mostly
native Swedish inhabitants. In the north-eastern neighbourhood, Skogskullen, there are many different kinds of housing areas, from large onefamily houses to smaller ones, terrace houses, co-operative flats and rental
125

For a map of the suburb, see chapter 1.
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flats.126 The different areas are geographically very close but clearly separated. The number of immigrants is much higher in the municipally- owned
rental areas than in the areas with co-operative flats, terrace-houses or detached houses.127 The tenure forms vary in this area, but rental flats dominate, and there are few native Swedes in the population close to the Tallvik
area. This part of Skogskullen has a relatively high level of social problems,
one example of the reputation of the neighbourhood being that an advertisement for wanting to rent a flat in the local newspaper often ends up with “not
[interested in] Skogskullen”. The Tallvik area, although physically close to
Skogskullen, has a good reputation and is regarded as a high status area.
Tallvik is in many ways a totally separated area from Skogskullen but there
are some connections. For example there are schools and public services in
Skogskullen that the inhabitants from Tallvik are dependent upon.
The close relation between school and neighbourhood and the degree of
segregation between the two neighbourhoods in this suburb became clear
when it was time for families to choose a senior-level school for their children after middle school. In connection with their choice of senior-level
school many of the children from Tallvik took part in reconstructing the
Skogskullen neighbourhood as a no-go area and one of the senior-level
schools as a no-go school. Segregation is a process that was reinforced and
accentuated by the choice of school, as when many families from the middle-class neighbourhood, Tallvik, avoided Centrum School in the middle of
Skogskullen.
The children in Kullenskolan School, on the other hand, have a tradition
after middle school of transferring to only one of the schools in the
neighbourhood. Even if they are also free to choose senior-level school and
even if some of them were thinking of taking advantage of that possibility,
this was not a major issue for them. For the children from Tallvik the situation was very different. They had two schools to choose from and both were
in the other neighbourhood. By the time of my study there was an evident
competition between these two schools and their different reputations had
become very important. One of them, the above-mentioned Centrum School
by the centre of the suburb, was connected by many of the children from
Tallvik with the discourse of the neighbourhood as a no-go area, which also
made it into a no-go school. In a similar way as the basketball court in the
126

Three forms of tenure dominate Swedish cities: home ownership (usually single houses),
co-operative housing (traditionally multi-family houses but lately also terrace-houses) and
rental houses (mostly in multi-family houses in large housing estates, often publicly owned
and constructed in the 1960s and early 1970s). Social housing in the way it exists in the UK or
USA does not exist in Sweden. The publicly owned rental flats are available to all households
(Andersson, 1999).
127
This pattern forms the basic elements in the spatial segregation processes in most Swedish
cities. Immigrants are overly represented in the publicly owned rental flats and tend to remain
in such housing for longer periods than the Swedish-born population, even if their economic
resources improve (Andersson, 1999).
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school yard had turned into a no-go area for some and was a favourite place
for others, Centrum School was a first choice for some while for others it
was entirely a no-go. Earlier research has discussed residential segregation in
terms of “white flight” and how Swedes with better income move away from
neighbourhoods with a high proportion of immigrants (Andersson, 2001) but
nowadays segregation is also discussed in terms of “white avoidance”,
meaning that Swedes often never move into these areas in the first place
(Bråmå, 2006).
The concept of “community discourse” is useful when trying to understand the way children describe themselves and their neighbourhood. The
concept has previously mainly been used to illustrate how segregated
neighbourhoods and areas have been constructed by those who do not live
there and often in term of areas that are avoided, the no-go areas (Back,
1996). In my analyses I could see how even those who live in the so called
exclusive areas have to deal with the community discourses of their
neighbourhood constructed by outsiders. The children themselves use these
descriptions in their border work, where they (re)construct differences between us and them in the neighbourhoods, for example when the children
from Tallvik describe themselves but are also described from the outside as
rich kids from Tallvik. Here it is obvious that segregation exists not only in
areas like Skogskullen, sparsely inhabited by native Swedes, but also in
middle-class areas like Tallvik, sparsely inhabited by immigrants. The children have to negotiate the picture of “exclusive Tallvik” and for some the
community discourse turns into part of their identity work, whereby they
perform themselves with the help of their neighbourhood. For others it is
something they would prefer to reject and keep a distance to.

Children’s identity work and social geographies
Identities are constructed in interaction with places and, in the process, the
places themselves are also constructed. When the children use different
places in their identity work this very much concerns where they themselves
and their friends like to spend their time but also where others often spend
time and where the children in turn like to be or not to be. This has to do
with the fact that identity work is very much about constructing different
us’s and that these us’s are constructed in relation to others. The construction
of “us and them” includes border work. Border work is a process whereby
the children in their identity work both construct and reconstruct differences
between different groups, between us and them. Since identity work is made
in interaction with places, border work also implies a spatial division between different groups. Segregation – in a broad definition – and identity
work are therefore often intimately connected when an us is constructed in
close relation with some and distanced to others. In the thesis I discuss espe170

cially two aspects of children’s identity work and social geographies, namely
the construction of common and segregated places in the school yard and
segregation and community discourses in the neighbourhood in connection
with school choice.
The results show how the children contribute during their identity work to
constructing both common (shared) and segregated places in the school yard,
for instance when the children in the school yard construct a common place
where everyone has the right to participate, thereby creating an us with the
school class. Here the “king pitch” was made into a place that fits well with
the ambition of the Swedish school as “a school for everyone”. The “us-inthe-class” was also constructed in relation to other classes in school. The
idea of keeping the school class together is deeply rooted in schools in Sweden and the analyses shows the importance that children give their class
when they construct a common us in school.
The composition of the school class, which in the Swedish school system
often stays together for a long time, is central to the question of which children are going to meet each other there. For the children in Kullenskolan the
class was organised in such a way that they met children from varied backgrounds, since they came from Skogskullen’s diverse housing areas. Even if
the children lived very separated lives outside school they did meet at school
in this way. One of the fundamental principles for promoting equal education in Sweden has been for school as an institution to function as a meeting
place for all, regardless of background. Keeping school classes together has
also been a way of dealing with this. In Kullenskolan the king pitch was a
symbol of the ambition of the school as a meeting place. From this point of
view successful work was done in the king pitch and it was also an important
part of the children’s identity work, by which the children were taking part
in reproducing a democratic school for everyone. That “everyone” at the
king pitch included both boys and girls was something the children particularly emphasised and it can be understood in relation to the pronounced goal
of the school to promote gender equality.
There were other gender-mixed places in the school yard but the king
pitch had a unique position as an explicit shared place. None the less there
was gender segregation going on in the school yard at the same time, with
girls in their places and boys in others, as well as other kinds of segregation.
The basketball court is a clear example of the thesis of how segregated
places are constructed. As mentioned, the basketball court was a place that
many avoided but it was also a favourite place for others. We see how many
of the children in Year 5 constructed an us in relation to “the rowdy sixth
graders”, turning them into a them. These them are at the same time an us for
some – for “us” who like to play basketball with the kids from Year 6 and to
perform as hiphoppers from the suburb.
Here we can see how the concept of community discourse is useful in describing the school as well. With similar stereotype signatures like the no-go
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areas in neighbourhoods, the basketball court in the school yard was made
into an area connected with problems and many immigrants. The border
work that was done here can also be understood in terms of community discourses. School is not an isolated island and the segregation processes that
go on in the neighbourhood are made relevant in the children’s social geographies in the school yard. When the boys on the basketball court are both
attributed as and themselves perform as “tough” kids from the multicultural
neighbourhood this can be understood as their taking part in reproducing the
segregation of the neighbourhoods. This applies regardless of whether they
perform a belonging or a distance to those who usually spend their time at
the basketball court. The analyses show that this is a complex social geography that the children are part of, and that segregation is an essential element
in everyday life at school. The considerable impact attributed to the king
pitch as a shared place should also be understood in relation to this and to the
ambition of the segregated neighbourhood to create common meeting places.
It is important to emphasise that these processes are all going on at the same
time. The need to create common places with space for interaction for everyone might be stronger when there are segregated places and many different
us’s constructed at the same time.
Another important finding of the thesis is the impact that the issue of
choosing a school had for children from one of the neighbourhoods, the
middle-class area Tallvik. This was something that strongly reinforced the
division of us and them in the suburb. This was an extremely polarised issue
in this particular suburb but other research has also shown that greater opportunities for choosing a school have contributed to greater segregation (J-E
Gustafsson, 2006; Skolverket, 2003; Pérez Prieto et al., 2003). What is interesting here is that this is not something that only concerns the adults, the
ones formally responsible for the choice, but is also very much part of children’s identity work, where the children negotiate existing community discourses and are involved in (re)constructing both schools and areas as no-go
areas. The choice of school for many of the middle-class children and families from Tallvik turned into a struggle for access to one school and avoidance of the other. This can be seen as the families in their choice of school
acting as segregation agents, who strengthen the area’s segregation. In residential segregation research the term “segregation agent” is used to show
that even those who live in high status areas live segregated from other areas
and also take part in these processes. In a similar way as households with
higher income avoid moving to “problem areas” you can also say that these
families try to avoid letting their children go to a school in an area that is
regarded as a problem. In this way the greater opportunity to choose a school
for your children competes with the principle of a school for everyone. In a
study of how parents choose a pre-school, Perez et al. (2003) underline that
this increased difference is a result of a political policy whereby the authorities have transferred responsibility to individual parents with very different
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incomes. When the children from the middle-class area in this study are involved in the process of avoiding a particular school and neighbourhood they
are also acting as segregation agents.
A consequence of taking a view of children as agents and of making very
narrow studies like this one of their everyday lives is that you learn that children are also a part of these segregation processes. The choice of school
contributes to an increase in segregation in the suburb and my findings show
that this is something the children also have to deal with and negotiate (see
also Lucey & Reay, 2002 and Reay & Lucey, 2000b). Besides viewing the
children as segregation agents you also see them as reflecting agents taking
part in debates in society while discussing the problematic consequences of
segregation. When for instance Klas and his friends from the middle-class
area discussed the division between Swedes and immigrants and the two
neighbourhoods they were well aware of the problems as well as of their
own prejudice. This is in fact something that they discussed quite a lot. Even
if they themselves didn’t want to attend Centrum School they wished their
world didn’t have to be as divided as it was, between us and them, but rather
more mixed. As a matter of fact not all families went with the tide and chose
the same school as the rest of the class. Some of them actually chose Centrum School for their children. To draw a parallel to the discussion of segregation agents this can be seen as these families acting non-segregating. Their
choice of school can be viewed as actively choosing to work against segregation. These families preferred a school that others avoid. Their choice did
not only involve their own families but the whole school class since by their
action they broke the united front that many other families wanted. This also
became an important part of the children’s identity work.
The intention here is not to make any particular group, neither adults nor
children, responsible for segregation but to show that segregation is a process that is reproduced by agents in interaction in different contexts, and that
this is a process that also involves children. The border work that strengthens
the division between groups is reinforced when different groups meet or are
supposed to meet, like when children from different neighbourhoods are
brought together in one school after spending several years in separated
ones. The ambition of constructing a common school in the suburb is not
fulfilled since many families avoid this school. When some of the children
are forced to go to this school anyhow, despite the promise of being able to
choose a school, the border work increases and the division between us and
them is widened.
There is a conflict in this situation between different principles, the one of
school as a meeting place and the one of freedom of choice. That segregation
had increased in Swedish schools and especially in this kind of suburb by the
time for my field work is evidenced by a broad investigation by Save the
Children (2006) of children’s educational situation in Sweden. The main
explanation they give is increased residential segregation and the opportunity
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to choose a school. They also emphasise how strongly this has weakened the
position for children from lower income families. The report also underlines
that it is difficult to understand the full consequences for children in general
since there has not been enough research on the subject. This motivates studies like this thesis, that focus on children’s everyday lives and conditions in a
segregated suburb. Along with extensive quantitative studies there is also a
need for close-up qualitative studies like this one that study children’s everyday agency. Taking a starting point in a view of children as agents can
contribute to extended knowledge of children’s conditions and everyday
lives in segregated schools and neighbourhoods.
The tools used in this thesis help to show the complexity in processes like
children’s identity work and segregation. Segregation is shown to be a part
of children’s identity work and not only of children from families with limited income but also in the everyday lives of children from higher income
families. My findings show the importance of understanding the connection
between segregated and shared places, how they are constructed in relation
to each other and how they are ongoing processes whereby different agents,
including children, take part in constructing and reconstructing social geographies.
The children in the suburb I studied live in a spatial structure with considerable differences between the two neighbourhoods, Skogskullen and Tallvik. Life in the two neighbourhoods is in many ways like living in two different worlds. Those who live in the multicultural neighbourhood, Skogskullen, with different forms of tenure and a mixed population in terms of
socio-economic and ethnic backgrounds, seldom or never have to visit the
more homogenous area with one-family houses, Tallvik, where mostly
Swedish middle- or upper middle-class families live. Those who live in
Tallvik on the other hand have to visit the multicultural neighbourhood with
its various social services and schools. The findings of the thesis show that
children’s identity work covers many different aspects, some of which might
be understood in terms of traditional categories like ethnicity, gender, social
class and age while there are also other categories, like “best friends”, “hermit”, “musicians” or “adventurers”. Here it has not been a question of labelling the children with categories from the outside but rather of seeing how
the children themselves perform. This can be done in several ways that may
well be vital in children’s everyday identity work.
One of the most important contributions of the thesis is to show how identity work is situated. It takes place in places that, so to say, invite participation in various activities, but these places are also constructed by the children
and their identity work. The construction of us and them and its associated
border work is a continuous process whereby the children (re)construct both
structural circumstances and circumstances of a more local character. This
also means that the children take part in segregation processes going on in
the suburb’s neighbourhood and schools. However it is important to under174

line that it is not only the individual agency of children, or any other agent,
that constructs segregation, nor that it is only the structure itself, for instance
what forms of tenure or schools are available in the suburb or how the school
yard is organised, that constructs segregation. It is not the one or the other
but rather both together. Segregation is a process by which different agents,
also children, take part in constructing and reconstructing spatial divisions
between different groups. This includes the constructions of us and them and
the border work that goes with it, and is similar regardless of whether it takes
place in a school yard or a suburb’s different neighbourhoods. In other
words, whether on a small or large scale, the processes are the same. In these
processes, which include making us and them, children prove to be very
competent in constructing both shared and segregated places in their schools
and neighbourhoods, and in navigating between them.
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Bilaga 1

En sammanställning av BUSS-projektets fältarbete
Fältarbetet genomfördes inom ramen för forskningsprojektet ”Från Barn till
Ungdom i ett Senmodernt Samhälle; aktörsperspektiv på barn, uppväxtvillkor och samhällets tjänster” (BUSS-projektet). BUSS-projektet leddes av
professor Sverker Lindblad och professor Héctor Pérez Prieto på Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet och finansierade av Socialvetenskapliga Forskningsrådet.
I avhandlingens kapitel 3 beskriver jag både de teoretiska utgångspunkterna för fältarbetet samt hur jag konkret gått tillväga. Det var ett omfattande
fältarbete bestående av olika metoder och med mycket material insamlat
varav allt inte finns med i avhandlingen. Hela det samlade fältarbetet är en
del av den etnografiska kunskapsbas som avhandlingen bygger på och därför
redovisas detaljerat fältarbetets olika delar här.
Under perioden ht-97 till ht-99 genomförde jag fältarbetet i en förorts två
stadsdelar; Skogskullen och Tallvik. Under de dryga två åren följde jag ca 50
barn. Vid projektets start gick barnen i femte klass, en klass i Kullenskolan
och en klass i Tallskolan. Det andra och tredje läsåret var barnen fördelade
på tre skolor, se nedan. Här visar jag de skolor barnen från Skogskullen och
Tallvik kom att gå i under fältarbetsperioden samt även en karta över förorten och dess skolor.
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Figur 40. Skogskullen med dess skolor, A-D

År 5:
År 6:

Skogskullen
C, klass 5 i Kullenskolan
C, klass 6 i Kullenskolan

År 7:

D, klass 7 i Östra skolan

Tallvik
A, klass 5 i Tallskolan
D, klass 6 i Östra skolan
B, klass 6 i Centrumskolan
D, klass 7 i Östra skolan
B, klass 7 i Centrumskolan,
klass 7 i Friskolan (ej med på
kartan)

Här följer en sammanställning av fältarbetets omfattning och det material
som samlats in. Fältarbetet bestod av deltagande observationer och intervjuer
samt barnens eget deltagande i form av kartor, fotografier, brev, mm. För att
visa variationen i fältarbetet har jag visat veckodagar och tider samt om det
har varit före skoldagens officiella början, lektion, rast eller lunchrast samt
om det skett utanför skolan.

Höstterminen 1997, År 5
Den första terminen deltog sammanlagt 46 barn i studien. Fältarbetet skedde
på två skolor, Tallskolan och Kullenskolan, i koncentrerade perioder, en
treveckorsperiod per skola.

Tallskolan:
Det var 27 barn av klassens 30 som deltog i studien. Under perioden gjorde
jag sammanlagt 12 dagars fältarbete om totalt 63,5 timmar som var fördelade
enligt följande; före skolstart vid 6 tillfällen, 38 lektioner, 16 raster, 9 luncher, efter skoldagens slut vid 3 tillfällen samt vid 3 fritidsaktiviteter och 1
föräldramöte. Under perioden svarade barnen på en enkel enkät om sina
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fritidsaktiviteter, som också var en förberedelse för en gruppintervju. Alla 27
barnen besvarade enkäten. Jag gjorde gruppintervjuer på temat Fritidsaktiviteter & Fickpengar. Det var 5 intervjuer med 4–5 deltagare i varje. En av
skolklasserna hade på initiativ från läraren skickat brev till ”systerprojektet”
i England och de 24 breven fick jag kopior av.
Under tiden (970901 – 970921) var jag i fält enligt nedan:
Veckodag
och tid

lunch

Efter
skolan
efter

3
3
2

1
1
1

1

3
4
2
4
3

2
1
1
1
1

1
1
1
1

1

ti 12-20

4

1

1

to 12-20
lö 15-17

2

1

1

1 judo
1 föräldramöte
1 fotboll
1 ridning

må 8-12
ti 8-15
o 8-15
fre 10.3013.15
må 11-14.30
o 8-15
to 10-15
fre 8-13.15
må 8-12

Innan
skolan
före
1

Under
skoldagen
lektion
rast128
3

1
1

5
5
3

1
1
1

1

Kullenskolan:
Det var 19 barn av klassens 21 som deltog i studien. Under perioden gjorde
jag sammanlagt 13 dagars fältarbete om totalt 66,5 timmar som var fördelade
enligt följande; före skolstart vid 4 tillfällen, 38 lektioner, 20 raster, 8 luncher och efter skoldagen vid 2 tillfällen samt vid 7 fritidsaktiviteter. Innan
själva fältarbetet började deltog jag i ett föräldramöte. Under perioden svarade barnen på en enkel enkät om sina fritidsaktiviteter, som också var en förberedelse för en gruppintervju. 17 barn besvarade enkäten. Jag gjorde gruppintervjuer på temat Fritidsaktiviteter & Fickpengar. Det var 5 intervjuer med
2–4 deltagare i varje.

128

Hit räknas lite längre raster s.k. uteraster, inte kortare ”bensträckare”, dricka vattenpauser
mm.
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Under tiden (971006-971025) var jag i fält enligt nedan:
Veckodag
och tid
må 10.30-14
ti 8-15
o 12.30-15
to 8-15
må 10-14
ti 11.30-14
o 8-15
fre 10-13
18-20
må 8-14
ti 17.30-19
o 12-16
to 12-17
20.30-22
fre 8-18

Innan
skolan
före

Under
skoldagen
lektion
rast
2
3
1
2
2
1
2

1
1

1

3
6
2
5
3
1
1
3

1

1

5

2

1

3
1

1
1

5

2

1

1

1

Efter skolan
lunch

efter

1
1
1

1

1 skoldisco

1 judo
1 hemspråk
1 centrum/biblio
1 basket
1 judo
1 skolväg
hem/biblio
1 keyboard
1 piano

Vårterminen 1998, År 5
Den andra terminen deltog sammanlagt 48 barn i studien. Fältarbetet skedde
fortfarande på Tallskolan och Kullenskolan i koncentrerade perioder, en
treveckorsperiod per skola.
Tallskolan:
Det var 29 barn av klassens 30 som deltog i studien. 2 barn som avstått förra
terminen kom med nu. Under treveckorsperioden gjorde jag sammanlagt 8
dagars fältarbete om totalt 41 timmar som var fördelade enligt följande; före
skolstart vid 7 tillfällen, 34 lektioner, 13 raster, 5 luncher. Vid 2 tillfällen
åkte jag buss med barnen till och från hemkunskapen på en annan skola. Jag
gjorde gruppintervjuer på temat skolgårdskarta och skolval. Det var 7 intervjuer med 3–5 deltagare i varje. Stadsdelskartor gjordes på en lektion. Sena190

re på terminen skickade jag brev till klassen och bad de beskriva sitt bostadsområde. Breven arbetade barnen med på lektionstid och jag fick 25
svar.
Under tiden (980323 - 980420) var jag i fält enligt nedan:
Veckodag
och tid

ti 9.30-15
to 8-11
fre 8-14.30
må 8-11
(sjuk)
fre 8-14.30
(påsklov)
o 8-14
to 8-14.30
fre 8-12

Innan
skolan
före

Under
skoldagen
lektion

rast

lunch

2
1
3

1

1
1

5
3
6

1

2

1

1

5

1
1
1

3
6
4

Efter
skolan
efter

1

buss, hemkunskap

2

1

buss, hemkunskap

1
2
1

1
1

Kullenskolan:
Det var 19 barn av klassens 21 som deltog i studien. Under treveckorsperioden gjorde jag sammanlagt 9 dagars fältarbete om totalt 56 timmar som var
fördelade enligt följande; före skolstart vid 6 tillfällen, 25 lektioner, 9 raster,
7 luncher, 1 dag på lägerskola samt 1 friluftsdag. Jag gjorde gruppintervjuer
på temat skolgårdskarta. Det var 5 intervjuer med 3–4 deltagare i varje.
Stadsdelskartor gjordes på en lektion.
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Under tiden (980505 – 980525) var jag i fält enligt nedan:
Veckodag
och tid
må 8-14
ti 8-14
o 8-15
to 11-15
fre 8-13
o 8.30-19
må 8-14
ti 8.30-14
o 8-14

Innan skolan
före
1
1
1

1

1
1

Under
skoldagen
lektion
5
4
7
2 Englandbesök
2
lägerskola
3
friluftsdag
2

Efter skolan
rast
1
1
2
1

lunch
1
1
1
1

2

1

1

1

1

1

efter

Höstterminen 1998, År 6
Den tredje terminen deltog sammanlagt 56 barn i studien. Fältarbetet skedde
på tre skolor den här terminen, Kullenskolan, Östra skolan och Centrumskolan. Det var inte koncentrerat till särskilda perioder som tidigare utan skedde
parallellt på de olika skolorna under hela terminen.
Kullenskolan:
Det var 23 barn av klassens 23 elever som deltog i studien. 2 elever som inte
varit med i projektet har flyttat och det har tillkommit 4 nya elever, vilka alla
kommit med i studien. Hela klassen är alltså med denna termin.
I Kullenskolan gjordes fältarbete på likartat sätt som tidigare terminer men
jag introducerade även barnen i att fotografera. Under terminen gjorde jag
här sammanlagt 15 dagars fältarbete om totalt 58,5 timmar som var fördelade enligt följande; före skolstart vid 6 tillfällen, 37 lektioner, 17 raster, 7
luncher. Dessutom hade jag två korta möten med en elev vid ett
gym/karatelokal på kvällstid samt ett möte lunchtid vid centrum biblioteket
med en förälder. Under perioden har eleverna fotograferat i samarbetet med
mig på olika teman, se separat redogörelse.
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Under höstterminen gjorde jag fältarbete enligt nedan:
Veckodag
och tid

ti 8-15
o 8-14
må 10-15
ti 8-12
o 8-10
må 18.30
må 10-14
18.30
ti 10-14

Innan
skolan

Under
skoldagen

före
1
1

lektion
6
3
4
3
2

rast
2
2
2
1
1

lunch
1
1
1

3

2

1

idrottsdag,
badhuset
4

2

1

1
1

ti 8-14
lö 14.30-19
1

ti 8-15
to fm-rast

1

fre 9-10

efter

1gym/karate
1gym/karate

familjefest på
skolan

ti 8-14
o lunchtid
ti 12-13

fre 8-9

Efter skolan

5

2

1
förälder på bibl

6

2
1 kamera-byte

1 kamera-byte
1

1 kamerabyte
julavsl. i
kyrkan

Östra skolan:
Det var 26 barn av klassens 29 elever som deltog i studien. De flesta barnen
från Tallskolan har gått hit till Östra skolan (1 har flyttat till en annan stad
och 7 elever går i Centrumskolan). I den här klassen i Östra skolan var det
alltså 23 barn från Tallskolan, varav 1 inte är med i studien, samt 6 nya elever. De nya blev erbjudna att ingå i studien, vilket 4 valde att göra. Under
terminen gjorde jag sammanlagt 5 dagars fältarbete om totalt 25 timmar som
var fördelade enligt följande; före skolstart vid 3 tillfällen, 14 lektioner, 7
raster, 4 luncher. Innan jag kom ut till skolan hade barnen skrivit en berättel193

se/uppsats på temat ”Att byta skola” på en lektion. Det skedde på initiativ
från mig och introducerades av deras lärare. Det blev 26 berättelser. Vid ett
tillfälle bad jag dem skriva en slags dagbok över vad de gjort dagen innan.
Det var liksom den tidigare texten de skrev även en skoluppgift och gjordes
på lektionstid. Det blev 24 dagboksberättelser. Jag gjorde gruppintervjuer på
temat skolgårdskarta. Det blev 7 intervjuer med 3–4 deltagare i varje. Stadsdelskartor gjordes på lektionstid.
Under höstterminen gjorde jag fältarbete på Östra skolan enligt nedan:
Veckodag
och tid
ti 8-15
o 8-13
ti 9-14
o 10-14
fre 8-12

Innan skolan
före
1
1

1

Under
skoldagen
lektion
5
5
4 intervjuer
1
2 intervjuer
3 stadsdelskartor
1 intervju

Efter skolan
rast
2
2
1
2

lunch
1
1
1
1

efter

Centrumskolan:
Det var 7 barn som deltog i studien här som alla kom från Tallskolan. 2 valde Centrumskolan framför andra alternativ. 5 valde Östra skolan men fick
inte plats där och blev efter en kortare period i en skola i andra änden av
staden placerade i Centrumskolan. I den här klassen är det alltså bara de 7
barnen från Tallskolan som ingår i studien, de andra blev inte tillfrågade att
delta. Jag gjorde 3 dagars fältarbete på Centrumskolan denna termin. Det
liknar som synes inte det fältarbete som gjordes i övriga skolor. Jag hade
brevkontakt med barnen och innan första tillfället på skolan hade jag skrivit
hem till de aktuella barnen för att informera dem och deras föräldrar. Jag
gjorde gruppintervjuer på temat att byta skola & stadsdelskartor. Det var 2
intervjuer med 2 respektive 6 deltagare. Inför gruppintervjun bad jag barnen
att skriva brev till mig på temat ”Att byta skola” inför gruppintervjun på
samma tema. Jag fick 6 sådana brev. Vid gruppintervjun gjorde barnen även
stadsdelskartor. Därför finns barnens kommentarer och samtal kring kartorna inspelade på band. I intervjun med pojkarna finns även deras kommentarer till Hemliga klubben på skolgårdskartorna från året innan.
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Under höstterminen gjorde jag fältarbete på Centrumskolan enligt nedan:
Veckodag
och tid
to
o
o

Aktivitet
informationsträff med de sju barnen på deras förmiddagsrast
gruppintervju 1 (de två flickorna), rundvandring på skolan
gruppintervju 2 (de fem pojkarna), rundvandring på skolan

Vårterminen 1999, År 6
Den fjärde terminen deltog sammanlagt 55 barn i studien. Fältarbetet skedde
parallellt på tre skolor även den här terminen, Kullenskolan, Östra skolan
och Centrumskolan.
Kullenskolan:
Alla 22 barnen i klassen deltog i studien. Den här terminen gjorde jag delvis
fältarbete som tidigare men lät även barnen fotografera utanför skolan. Det
innebar att jag ibland kom till skolan enbart för att pyssla med barnens fotograferande och kamerorna. Det blev sammanlagt 13 dagars fältarbete om
totalt 37 timmar som var fördelade enligt följande; före skolstart vid 3 tillfällen, 16 lektioner, 15 raster, 6 luncher. Samt 7 korta möten när jag rör mig i
området för övrigt fältarbete och då möter elever som är på väg till och från
skolan, i Skogskullens centrum, vid andra skolor i området eller på bussen
på väg till stan. Under perioden har eleverna fortsatt att fotografera i samarbetet med mig på olika tema, se separat redogörelse. Jag gjorde gruppintervjuer om deras fritids- och bostadsområdesfotografier och de fotoalbum som
de gjorde av dessa. Det var 9 intervjuer med 2–3 deltagare i varje. Stadsdelskartor gjordes på en lektion. Jag gjorde även gruppintervjuer på temat skolgården och skolval. Det var 5 grupper med 4 barn i varje.
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Under vårterminen gjorde jag fältarbete enligt nedan:
Veckodag
och tid
o 8.30-13
to 8.158.30

Före skolan

Under
skoldagen

före

lektion
5

Efter skolan
rast
2

lunch
1

3

1

efter

1 möter barn på
väg till skolan

ti 13-13.30

1
Kamerabyte
2
intervjuer

to 8-15

1

fre 8-13

1

1
intervjuer

1

1

ti 8-12

1

2
intervjuer

1

1

fre 2.30-13

sällskap på
bussen

sällskap på
bussen

må 8.30-12
o 8.30tiden
to 9.3012.30

1
centrum

to
8-tiden

1 möter barn på
väg till skolan.

1
intervjuer

1

intervjuer

2

1

o
14-tiden

1 möter barn
på väg från
skolan.

må
9-tiden

1 möter barn
vid Östra skolan.

ti 9.30-11
fre 9-12

1
intervjuer

1
1

må 9.30-13

intervjuer

1

må
9.30-13

3

2

fre
10-11.30

Skolavslutning
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1

Östra skolan:
Samma 26 barn deltar i studien som förra terminen. Under terminen gjorde
jag 23 ”dagars” fältarbete om totalt 36 timmar som var fördelade enligt följande; före skolstart vid 6 tillfällen, 25 lektioner, 11 raster, 4 luncher. Dessutom träffade jag 1 barn vid busshållsplatsen en eftermiddag. Jag arbetade
framförallt med att låta barnen fotografera i och utanför skolan. Det innebar
att jag ofta kom till skolan enbart för att pyssla med barnens fotograferande
och kamerorna. Vid 7 tillfällen var jag i skolan enbart för att byta kameror.
Under perioden har alltså eleverna introducerats i fotografera i samarbetet
med mig på olika teman, både i och utanför skolan. Jag gjorde gruppintervjuer om deras fritids- och stadsdelsfotografier och de fotoalbum som de
gjorde av dessa. Det var 7 intervjuer med 2–4 deltagare i varje.
Under vårterminen gjorde jag fältarbete enligt nedan:
Veckodag
och tid
ti 9-13
må 9.30-14
ti 9-10.30
o 8-9
to 13-14
fre 8-9
må 8-8.30
fre 9.30-10
o 8-14
to 13-14
må em
to 9-14
må 9.3010.30
ti 14-14.30
ti 9-9.45
ti 9-9.30

Innan
skolan
före

1
1
1
1

Under
skoldagen
lektion
3
3
2
1
1
1
1
5
1

Efter skolan
rast
3
1

lunch
1
1

3

1

efter

möter barn vid
bussen.
4
1

3
1

1

Kamerabyte
Kamerabyte
Kamerabyte
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o 8-8.30

1

ti, 9-9.30
o 9-9.15
ti 9-11

ti 9-9.30
o 8-8.15

Kamerabyte

ti 9-12
o 8-13

Kamerabyte
Kamerabyte
Kamerabyte
gör fotoutställning
med barn.
Kamerabyte

1

1
intervjuer
1
intervjuer

Skogskullen:
Samma 7 barn deltar i studien som förra terminen. Här var inte jag med i
klassen, dels eftersom ”projektbarnen” var i minoritet i klassen men dels
beroende på att det var svårt att få tillträde till skolan och klassen. Jag arbetade framförallt med att låta barnen fotografera i och utanför skolan. Det har
inneburit att jag oftast kom till skolan enbart för att pyssla med barnens fotograferande och kamerorna och då försökte jag stämma träff med barnen före
eller efter skoltid. Under terminen gjorde jag sammanlagt 9 ”dagars” fältarbete om totalt 5 timmar. Det var tillfällen som jag varit på skolan före och
efter skoldagen eller vid lunchtid. Vid 8 tillfällen har jag varit i skolan enbart
för att pyssla med kameror. Under perioden har alltså eleverna introducerats
i fotografera i samarbetet med mig på olika tema, både i och utanför skolan.
Jag gjorde gruppintervjuer om deras skol-, fritids- och stadsdelsfotografier
och de fotoalbum som de gjorde av dessa. Det var 2 intervjuer med 2 respektive 5 deltagare.
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Under vårterminen gjorde jag fältarbete enligt nedan:
Veckodag
och tid

o 8-8.15

Innan skolan
före
1

Under
skoldagen
lektion
Fotointroduktion
kamerabyte

1

kamerabyte
Fotointroduktion
kamerabyte
kamerabyte
kamerabyte
kamerabyte

13-13.15
to 8-8.15
to 9-9.15
15-15.30
fre 12-12.30
fre 12-12.30
må 8.30-9
ti
kväll

o 13-15
ti 8-8.15
o 13-14

Efter skolan
rast

lunch

efter

ringer barn
och påminner
om kamerorna.
kamerabyte
intervju
kamerabyte
intervju

Höstterminen 1999, År 7
Den femte terminen deltog sammanlagt 48 barn i studien. Fältarbetet skedde
under den första hälften av terminen, framförallt i form av gruppintervjuer.
Därefter var jag föräldraledig. De skolor som var aktuella var Östra skolan,
Centrumskolan samt Friskolan. 4 barn från Kullenskolan och Östra skolan
hade flyttat till några andra skolor i staden och dessa barn hade jag inte fortsatt kontakt med.
Östra skolan:
36 elever deltar i studien, både elever som för ett år sedan kom från Tallskolan och de som nu i år 7 kommit från Kullenskolan. De var fördelade i olika
klasser, enlig följande:

199

7 A: de barn som kom från Tallskolan och gått på Östra skolan redan i 6:an.
Nu var det 17 barn kvar i samma klass. De nya som kommit in i klassen blev
ej till frågade att vara med i studien.
7 B: här fanns 7 av de barn som kom från Kullenskolan
7 C: här fanns 6 av de barn som kom från Kullenskolan
7 D: här fanns 6 av de barn som kom från Kullenskolan.
Jag gjorde sammanlagt 5 ”dagars” fältarbete om totalt 15 timmar, förutom
gruppintervjuer så deltog jag vid 2 lektioner. Jag gjorde gruppintervjuer på
tema skolgårdskartor, att börja sjuan och att byta skola, för dem som det var
aktuellt. Det var 11 intervjuer med 2–4 deltagare i varje.
Under höstterminen gjorde jag fältarbete enligt nedan:
Veckodag
och tid
må 13-15.30
to 11-13
ti 8.30-11
må 8-14
o 9-11

Aktivitet
intervjuer
intervjuer
2 lektioner samt besök av två gästforskare från USA.
intervjuer
intervjuer

Friskolan:
10 barn deltog i studien. De kom alla ursprungligen från Tallskolan, en del
hade gått i Östra skolan i år 6 medan andra gått i Centrumskolan. De var
fördelade på två klasser. Inga andra barn i klasserna blev tillfrågade att delta
i studien. Jag gjorde 2 ”dagars” fältarbete om totalt 3 timmar. Jag var där
före skoldagens början vid 1 tillfälle. Jag gjorde gruppintervjuer på tema
skolgårdskartor, att börja sjuan och att byta skola. Det var 2 intervjuer med
4–6 deltagare i varje.
Under höstterminen gjorde jag fältarbete enligt nedan:
Veckodag
och tid
ti 15-16
må 8-10

Aktivitet
Möte med skolledning och lärare
Jag var där före skoldagens början samt gjorde intervjuer

Centrumskolan:
2 barn deltog i studien. De gick kvar sedan förra året och kom ursprungligen
från Tallskolan. Jag gjorde 1 ”dags” fältarbete, om totalt 2 timmar, när jag
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gjorde 1 gruppintervju med 2 deltagare. Intervjutemat var skolgårdskartor
och att börja i sjuan.
Veckodag
och tid
må 10-11

Aktivitet
intervju

De tre skolorna tillsammans:
När ht-99 började skickade jag brev hem till alla barnen i studien och bad
dem skriva till mig och berätta hur det var att börja sjuan och ny skola (för
dem som det var aktuellt, en del fortsatte i samma skola som i sexan). Jag
fick 23 brev till svar, antingen via vanlig post eller via e-post.

Sammanlagt fältarbete:
Sammantaget under hela fältperioden var jag ute 118 dagar, ibland kortare
stunder och ibland hela dagar, sammanlagt 408,5 timmar. Jag har deltagit i
olika typer av lektioner som bibliotekstimme, bild, drama, elevens val, engelska, etiklektion med kyrkan, håltimme, idrott, idrottsdagar, kyrkobesök,
luciatåg, lägerskola, matte, NO-ämnen, slöjd, SO-ämnen, svenska, terminsavslutningar m.m. Jag har även deltagit i olika typer av fritidsaktiviteter som
basket, fotboll, judo, musikundervisning av olika slag, hemspråksundervisning, ridning etc. Jag har hängt vid kiosken, i centrum, i biblioteket etc. Därutöver har jag träffat barnen vid många tillfällen när jag rört mig i förorten,
till fots, cykel eller med buss.
Det sammanlagda fältarbetet var fördelat enligt nedan:
Innan skolan
före
42

Under
skoldagen
lektioner
229

Efter skolan
rast
108

lunch
50

efter
15

Övrigt material:
Jag har sammanlagt 233 kartor som barnen har gjort, både stadsdelskartor
och skolgårdskartor. De är fördelade enligt nedan:
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Stadsdelskartor:
Kullenskolan:
År 5
vt-98
År 6
vt- 99
Tallskolan:
År 5
vt- 98
Östra skolan:
År 6
vt-98
Centrumskolan:
År 6
ht-98

18 kartor
21 kartor
28 kartor
24 kartor
7 kartor

Totalt är det 98 stadsdelskartor

Skolgårdskartor:
Kullenskolan:
År 5
vt-98: 5 gruppintervjuer om skolgårdens platser med 3–4 barn
i varje grupp, totalt 18 kartor.
År 6
vt-99: 5 gruppintervjuer om skolgårdens platser och skolval,
med 3-4 barn i varje grupp, totalt 20 kartor.
Tallskolan:
År 5
vt-98: 7 gruppintervjuer om skolgårdens platser och skolval,
med 3-5 barn i varje grupp, totalt 29 kartor
Östra skolan:
År 6
ht-98: 6 gruppintervjuer om skolgårdens platser och att byta
skola, med 3-4 barn i varje grupp, totalt 23 kartor
År 7
ht-99: 11 gruppintervjuer om skolgårdens platser och att börja
sjuan (för vissa att byta skola) 2–4 barn/grupp, totalt 35 kartor
(barn som ursprungligen kommer från både Björk- och Tallskolan.
Friskolan:
År 7
ht-99: 2 gruppintervjuer om skolgårdens platser, att börja
sjuan och att byta skola 4–6 barn/grupp, totalt 10 kartor.
Totalt är det 135 skolgårdskartor.

Fotografier:
Jag har sammanlagt 882 fotografier som barnen har tagit. Det handlar om
fyra olika teman: skolgården, skolvägen (dessa två teman visades på utställning i Kullenskolan och Östra skolan) stadsdelen, fritiden (dessa två teman
var mer privata och där gjorde vi individuella fotoalbum av fotografierna).
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Kullenskolan:
År 6 ht-98
Skolgården: parvis fotande i 11 par (22 barn) med 59 fotografier
Skolvägen: individuellt fotande, 22 barn som fotograferat 121 fotografier (2–
6 foton/barn)
Nov-dec-98
Stadsdelen & Fritid: individuellt fotande, 20 barn som fotograferat 162 bilder (2–12 foton/barn)
Det är totalt 342 fotografier från Kullenskolebarnen.
Östra skolan:
År 6 vt-99
Skolgården: parvis fotande i 12 par + 2 solitärer (26 barn) med 75 fotografier
Skolvägen: individuellt fotande, 21 barn som fotograferat 108 fotografier (3–
6 foton/barn)
Bostadsområde & Fritid: individuellt fotande, 22 barn som fotograferat 227
fotografier (2–12 foton/barn)
Det är totalt 410 fotografier från barnen i Östra skolan.
Centrumskolan:
År 6 vt-99
Här gjorde vi ingen utställning utan bara fotoalbum. Barnen fotade individuellt både i och utanför skolan och gjorde alla fyra temana samtidigt.
Skolgård, skolväg, stadsdel & fritid: 7 barn som fotograferade 130 fotografier (9–35 foton/barn).
Det är totalt 130 fotografier från Centrumskolebarnen.

Barnens skrivna texter:
Jag har sammanlagt 128 texter som barnen har skrivit på olika teman.
Det rör sig om att jag bett barnen skriva på olika teman, t.ex. att beskriva sitt
bostadsområde, berätta om hur det är att byta skola, börja sjuan eller skriva
en slags dagbok över vad de gjort dagen innan eller på lovet. En del texter
har de skrivit under lektioner och andra har de skrivit hemma och skickat till
mig. De kan variera från ett par rader till flera sidor i omfång.

Gruppintervjuer:
Jag har sammanlagt gjort 68 gruppintervjuer. Teman för gruppintervjuerna
var: fritidsaktiviteter, fickpengar, skolgårdskartor, att välja skola, byta skola,
börja sjuan samt deras fotografier från fritiden och stadsdel.
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