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Abstract 

A room of one's own – How children create and use own places in preschool 
 

The aim of this study is to investigate how children express spatial autonomy in their 

preschool. Observations were made of one-to-three-year old children in free play in the 

preschool and in a nearby forest setting. The study is framed by Corsaro’s theory of peer 

culture and interpretive reproduction. It is a childhood sociological perspective that stresses 

the importance of children’s agency, children’s own contribution to their development. The 

results show three main strategies that children use to show spatial autonomy. The first is that 

children create places together, spatial autonomy evolve in interaction with peers. The second 

strategy is that they use high places to get a new perspective and gain a feeling of being on top 

of the world. The third strategy is how children make use of small spaces to withdraw. The 

expression of spatial autonomy is also a way for the children to gain control.  
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Inledning och problemområde 
Inspiration till den här uppsatsen fick jag en dag när jag hämtade min son på förskolan. Han 

drog i mig och ville visa något under personalens lilla skrivbord. Jag trodde det var en leksak 

som jag skulle hämta men när jag böjde mig ner plirade fyra stycken ögon mot mig. Där på en 

bokhylla låg två barn på var sitt hyllplan och gömde sig. Barnen är syskon, 1,5 och 3år. Deras 

blickar kiknade av glädje och bus och när de låg där och delade samma känsla såg de helt 

identiska ut. De låg alldeles blickstilla, jag tror inte jag sett så små barn ligga så stilla i vaket 

tillstånd förut. Det slog mig vilken kontrast barnen utgjorde till all aktivitet som pågick i 

rummet. Det var flera hämtningar med föräldrar som pratade med pedagoger och barn som 

ritade och lekte. Jag tänkte att barnens handling utgjorde ett motstånd mot aktivitetsnormen. 

Jag tänkte också att de skapat en perfekt utkikspunkt att ligga och betrakta förskolan ifrån, 

dold för vuxna men mitt i händelsernas centrum, med överraskande bra överblick av det som 

pågick på barns höjd. Det påminde om en övervakning där barnen tagit kontroll. 

 

Jag började fundera kring vad som avgör att en person får känslan av att äga en miljö, vems 

rummet är i förskolan och hur små barn gör det till sitt. Barn både formar och formas av 

platser, att skapa egna platser är en del i identitets- och självständighetsutvecklingen. Är 

miljön tillgänglig för alla att göra till sin?  

 

Att ha en egen relation till olika platser är en grund för att kunna bry sig om och värna sin 

miljö. Enligt läroplanen ska förskolan ”lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos 

barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och 

social som miljömässig.” (Lpfö18, s.2). Att känna tillhörighet till platser formar identitet och 

att identifiera sig med en plats väcker känslan att vilja bevara och skydda den (Devine-Wright 

& Clayton 2010, s. 269). Hur skapas tillhörighet till platser? Är det något som serveras barn i 

form av vuxnas omsorg och trygghet? I denna uppsats kommer snarare aspekten hur barn 

själva intar eller modifierar platser för att göra dem till sina egna att vara i fokus. Jag har 

därför uppmärksammat tecken på att barn uttryckt självständighet i användandet av plats till 

skillnad mot att använda platsen underordnat det syfte vuxna skapat den i. Exempelvis tar jag 

inte upp situationer när barn ritar vid ett bord eller leker med hink och spade i sandlådan, 

såtillvida barnen i fråga inte ger platsen en ny, egen mening med sitt användande. Jag har 

alltså undersökt situationer där barns egna föreställningar och handlingar träder fram med 

tydlighet kopplat till plats. 
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Jag har valt att studera de yngsta barnen i åldern 1-3år då jag upplever att de ofta blir 

förbisedda. I den förskoledidaktiska forskningen är de ofta underrepresenterade och även i 

förskolans verksamhet har jag upplevt att deras behov vad gäller en anpassad miljö inte alltid 

kommer i första hand. Det är inte en lätt grupp att studera då de flesta av dem inte har ett 

utvecklat språk. Med den här undersökningen vill jag försöka visa att små barns agens, deras 

strävan och förmåga att styra sitt eget liv kan vara lika talande som äldre barns. Jag har därför 

valt ett barndomssociologiskt perspektiv som lyfter fram barns agens, deras inflytande över 

sitt eget liv (Corsaro 2015). Ett underliggande interkulturellt perspektiv återspeglas genom en 

inkludering av de yngsta barnen, i en strävan att inte bidra till att normer och föreställningar 

om barns platsanvändande begränsas till vissa åldersgrupper.  

 

En plats kan vara både fysisk och imaginär. I denna undersökning är alla platser som beaktas, 

både fysiska och imaginära kopplade till den fysiska miljön. Med hänsyn till barnens ålder 

föll det sig naturligt att bygga studien på observationer av synliga skeenden och därmed är 

den avgränsad till det som utspelar sig i den konkreta världen. 

 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att utveckla kunskap och förståelse för hur barn i åldern 1-3år 

skapar och använder sig av egna platser i förskolan. Detta sker genom att synliggöra på vilket 

sätt platsrelaterad självständighet kommer till uttryck. 

 

För att utforska detta tar jag hjälp av följande frågeställningar: 

Hur skapar barn egna platser i förskolan?  

Hur uttrycker barn platsrelaterad självständighet i förskolan? 

 

Tidigare forskning  
I följande stycke presenteras tidigare forskning som har relevans för min studie i det att den 

berör hur barn skapar och använder sig av platser. Den tidigare forskningen presenteras 

utifrån tre huvudsakliga kategorier; forskning i utomhusmiljö, i inomhusmiljö och forskning 

som berör hur barn använder platser till att dra sig undan. Att uttrycka självbestämmande 

genom att välja ut eller skapa en plats kan vara en social aktivitet. Det kan också ha 



   

 3  

betydelsen att skapa avskildhet och ett personligt utrymme vilket Lowry (1993) och Skånfors 

m.fl. (2009) visar på. Jag kommer även kortfattat redogöra för ett matematiskt 

lärandeperspektiv som beskriver hur barn använder platser för att skapa matematisk 

förståelse. Jag kommer dock inte att gå vidare in på det i analysen. 

 

Forskning om barns platser i utomhusmiljö 
Den största delen av tidigare forskning kring hur barn använder platser är gjord i 

utomhusmiljö och berör skolbarn, endast ett fåtal studier berör även barn i åldern 3-5år. Jag 

har inte funnit någon studie som specifikt riktats mot den åldersgrupp jag valt att studera, barn 

mellan 1-3år. Forskarna i beteendevetenskap Nor Fadzila Aziz och Ismail Zaid (2012) har i en 

internationell forskningsöversikt sammanställt 30 artiklar om hur barn använder 

utomhusmiljöer från åren 1985 – 2010. De menar att det kommit en uppsjö av forskning kring 

hur barn använder utomhusmiljöer på senare tid men att det ofta saknas barns perspektiv. De 

studier jag tagit med här har alla en intention att utgå från barns upplevelser. Ett exempel på 

hur barns perspektiv synliggörs i forskningen är hur både Hart (1979) och Green (2013) 

reflekterar över vad som ligger bakom att föräldrars och barns uppfattningar om vilka platser 

barnen använder kan skilja sig så väsentligt. Det visar att forskarna i första hand har utgått 

från barns uppfattning om verkligheten och sedan jämfört den med vuxnas föreställningar.  

Geografiläraren och forskaren Roger Hart (1979) har gjort ett grundläggande arbete om hur 

barn i åldern 4-11år upplever och använder platser i utomhusmiljö. Jag har valt att ta med 

Harts forskning trots att det är 40 år sedan studien gjordes eftersom jag inte funnit någon 

modernare studie som är lika omfattande och djupgående. Hart visar att barn behöver tysta 

platser att dra sig tillbaka till, gömställen och platser att utforska. Hart visar även att barn dras 

till platser som ger dem känslan att vara på topp, som ger dem en egen utsiktspunkt att 

betrakta världen ifrån (ibid. s.211). Han skriver: ”Our greatest period of geographical 

exploration is that found in each of us – in our childhood”. Det påminner om att barn har en 

inneboende drivkraft att utforska den fysiska värld som omger dem, att lära sig om världen, 

upptäcka den, bemästra den och att fylla platserna med mening (Hart 1979, s.3). Hart finner 

att barn ägnar mycket tid åt att bygga egna platser men även att de ägnar mycket tid till lugna 

aktiviteter när de är själva. Barn använder sina egna platser till att bara hänga och lugnt titta 

sig omkring eller att meditativt känna på saker, till exempel doppa händerna i sand eller vatten 

(Hart 1979, s.335). Hart påpekar att en viktig kvalité i barns miljö är möjligheten att kunna 

modifiera den, att på ett eller annat sätt kunna forma den för att göra den till sin. Ett sätt att 
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göra sig hemmastadd i en miljö är att organisera den, att ge den mening och fysiskt omforma 

den. Barnen i Harts studie visade tydligt att de uppskattade platser som de kallade sina egna 

mer än platser som de fått tilldelade av vuxna. Exempelvis stigar och gläntor de hittat själva 

eller platser som de fysiskt modifierat på sitt sätt (ibid, s.349).  

 

En annan som studerat hur barn skapar egna platser är den norska barn och 

barndomsforskaren Anne Trine Kjørholt (2003). Hon undersöker hur barn skapar egna 

speciella platser tillsammans inom ramarna för ett nationellt projekt med statligt understöd där 

skolbarn uppmuntras att bygga kojor. Kjørholt har en narrativ ingång i sin analys av material 

från sju kvalitativa intervjuer med flickor och pojkar om deras kojbyggen. Hon visar hur 

barnen bygger egna platser som skapar oberoende men också tillhörighet. I sina kojbyggen 

återskapar barnen strukturer från äldre generationer genom att kojorna liknar traditionella 

fritidshus. Inne i kojorna skapas en fristad där vuxna inte har tillträde och det är barnens regler 

som gäller. Kjørholt pekar på hur barns identitetsutveckling är kopplad till en social 

gemenskap och visar hur självständighet och gemenskap växer tillsammans i två 

sammanflätade processer (ibid, s.278). 

   

Den amerikanska pedagogikforskaren Carie Green (2011, 2013, 2018) har gjort omfattande 

studier om hur barn skapar och använder sig av egna platser. Greens studier är gjorda i en 

amerikansk kontext och främst i hemmiljö, både inomhus och utomhus. Barnen i Greens 

studie föredrog små platser till att leka, gömma sig och dra sig undan. Men när det gällde att 

utforska valde de hellre stora öppna ytor utomhus. De barn som hade tillgång till 

ostrukturerade miljöer utomhus, exempelvis skogar eller fält, tyckte mer om dem framför sina 

tillrättalagda trädgårdar. Ett barn som bara fick vara på den egna bakgården med gungor och 

sandlåda klättrade upp på hundkojans tak för att leka, vilket kan ses som ett uttryck för att ta 

kontroll över en styrd situation. Green fann att barn ofta valde platser som demonstrerade en 

önskan om självständighet och oberoende, platser som gav dem ökad kontroll (ibid. 2013, 

s.23-25).  

 

Forskning om barns platser i inomhusmiljö 
Green ställer frågan hur barn upplever sina speciella platser i hemmiljö. Hon drar slutsatserna 

att platserna bidrar till att utveckla barns självständighet genom de val som görs kring 

aktivitet, eventuellt sällskap, var platsen ska vara och när den används (Green 2011, 2013). 
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Det framkom att barns speciella platser inte såg ut på ett visst sätt, istället använde sig barn av 

många olika sorters platser för att tjäna olika syften. Gemensamt för platserna var dock att de 

var positivt laddade för barnen, de beskrevs helt enkelt som kul och det gjorde barnen glada 

att tänka på dem (Green 2013, s.16). Green belyser att tilldelade platser och skapade platser 

har olika innebörd för de barn som använder dem. Att barn tilldelas platser är ett resultat av 

deras underordnade position i samhället medan de platser barn väljer själva spelar en central 

roll i deras självstyre, hur barn påverkar sina egna liv. Redan som små väljer barn egna platser 

som de kallar sina (Green 2018, s.65). 

 

Kan Greens fynd översättas till förskolans kontext? Förskolans platser delas av flera personer, 

behovet att samsas är större och möjligheten att skapa och behålla en helt egen plats är 

mindre. Samtidigt finns kamrater att samarbeta med.  

 

Forskning om hur barn använder platser till att dra sig undan  
De svenska pedagogikforskarna Lovisa Skånfors, Annica Löfdahl och Solveig Hägglund 

(2009) har forskat kring förskolebarns möjligheter och strategier att dra sig undan. De visar att 

barn använder sig av ett flertal olika strategier för att skapa eget utrymme, en egen plats att 

bestämma över. En strategi är att dra sig tillbaks genom att vara frånvarande. Till exempel 

utnyttjar barnen frukostsituationen till att vara i sin egen värld. Studien visar att den tidsliga 

och rumsliga organisationen ger barnen olika möjlighet att dra sig undan vilket i sin tur leder 

till olika strategier. Senare på dagen när det är mer aktivitet använder sig barnen istället av 

strategier som att gömma sig eller skapa egna platser tillsammans. Att dra sig tillbaks kan 

både vara en individuell aktivitet eller vara något barn gör tillsammans för att värna leken 

med en kamrat. Att dra sig undan till en egen plats leder till att andra mer eller mindre 

avsiktligt exkluderas. Det kan vara ett sätt att kringgå regeln om att alla får vara med. En 

annan strategi för att skapa eget utrymme tillsammans med en kamrat är att vara i ständig 

rörelse, genom att springa och vara högljudd ges inte andra barn möjlighet att hänga med i det 

som sker. Ett fredat rörligt rum för leken skapas (ibid, s.101-107).  

 

Forskaren Pat Lowry bidrar med ett miljöpsykologiskt perspektiv när hon undersöker barns 

behov av privata platser i förskolemiljö. Lowry (1993) visar att barn dras till platser som är 

avskilda eller hemliga och som kan användas både till fantasilekar och till att dra sig undan 

från andra. Behovet av privata platser ökar ju större intensiteten i barngruppen är, ju fler barn 
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som rör sig på samma yta. Gömställen bidrar inte bara med möjlighet att kunna dra sig undan 

utan används även för att kunna betrakta andra från avstånd (ibid, s.137). 

Förskolemiljön är på många sätt anpassad efter barnens behov på ett annat sätt än hemmiljön. 

Exempelvis är möbler i barnens storlek vilket ökar tillgängligheten för barn. Det kan finnas 

skärmar för att dela av och skapa olika vrår i rummen och ibland finns material att skapa egna 

rum med. Kanske minskar behovet av egna platser när allt är anpassat till barnens behov? 

Samtidigt ökar behovet att dra sig undan i stora barngrupper (Lowry 1993, s.137). Egna 

platser till barn skapas ofta av pedagoger. Att tilldela barn fasta platser vid matsituationer eller 

vid samling är ett sätt att öka barnens känsla av tillhörighet, av trygghet och att ha en egen 

plats i det gemensamma. 

 

Matematiskt lärandeperspektiv 
Rumsuppfattning är en del av barns matematiska lärande. Pedagogikforskaren Camilla 

Björklund (2009, s.80) påpekar att barn ofta använder den egna kroppen som referenspunkt i 

sitt matematiska utforskande av omvärlden, i undersökandet av relationer mellan olika objekt 

som närhet och avstånd. Att placera sig själv på olika platser är ett sätt att undersöka rummet 

matematiskt. Det kan vara en del av att utveckla ett språk för att uttrycka rumsuppfattning och 

skapa en känsla för lägesord som inuti, utanpå, över och under (Persson 2006, s.91).  

 
Teoretiska utgångspunkter 
Barndomssociologi 
Utgångspunkten för detta arbete är att sätta värde på barns perspektiv och att se barn som 

aktiva skapare av sin egen verklighet, sin barndom. Frågeställningarna hur skapar barn egna 

platser i förskolan och hur uttrycker barn platsrelaterad självständighet i förskolan kretsar 

båda kring barns bidrag till sin egen utveckling, kring barns agens. Med andra ord så betraktas 

inte barn i denna studie som passiva åskådare som med tiden utvecklas till kapabla vuxna utan 

barn ses som aktiva skapare av sin egen verklighet, av sina egna platser och sin egen 

självständighet. Därför har jag valt ett barndomssociologiskt perspektiv som lyfter upp barns 

unika bidrag till sin egen utveckling och socialisering (Corsaro 2015). Det är en teori som kan 

bidra med en vidare tolkningsram kring barns självständighet och visa på hur de skapar 

platser i ett brett perspektiv som generellt beskriver hur barn konstruerar och rekonstruerar sin 

plats i tillvaron. Barndomssociologi utvecklades av sociologen William Corsaro under 1980-

talet i syfte att röra sig bort från det individfokuserade teoretiska ramverk som traditionell 
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utvecklingspsykologi ger. I stället för att fokusera på barnet som individ, som blivande vuxen 

som ska anpassas och tränas inför framtidens utmaningar, betonas barns kollektiva skapande 

av en egen barnkultur där de tillsammans skapar förståelse och mening i en för dem 

framväxande omvärld. Barndomssociologi lyfter fram barns gemensamma agens och deras 

kollektiva utveckling (ibid, s.18). Barn utvecklar ett medlemskap i sin omgivande kultur när 

de skapar och återskapar sin egen barnkultur inom ramen för den vuxenkultur som omger 

dem. Barn både deltar och är del av två kulturer som är tätt sammanvävda, barns och vuxnas.  

Teorin fångar upp det innovativa och kreativa bidraget som barn tillför sin utveckling, 

samtidigt som det beskriver hur barn reproducerar ett givet sammanhang och på så sätt 

begränsas av den kultur och den sociala struktur de ingår i (ibid, s.18). Med barnkultur menas 

i detta sammanhang de aktiviteter, rutiner, saker, värden och föreställningar som barn skapar 

och delar med varandra (ibid, s.19). 

 

En stor och avgörande förändring sker i barns liv när de börjar röra sig utanför familjen. Att 

börja förskola innebär en rörelse från att varit del av en familjekultur till att allt eftersom även 

ingå i en eller flera kamratkulturer. Begreppet kamratkultur är centralt i barndomssociologin 

och har fått beskriva hur barn i samspel med varandra tolkar sin kultur och hur de hanterar 

frågor som är viktiga för dem. Med kamrater menas i detta sammanhang den grupp av 

jämnåriga som barn umgås med i sin vardag (ibid, s.121). Även om det finns ett brett 

spektrum av företeelser kopplat till kamratkultur så finns två teman som ständigt återkommer 

och som är centrala även i denna studie. Det första är att barn drivs av en vilja att ta kontroll 

över sina liv. Det andra är att barn alltid strävar efter att dela den kontrollen med varandra. I 

förskolan kan det beröra områden som socialt samspel, att få bestämma i leken och att utmana 

och ta kontroll över vuxnas auktoritet (ibid, s.152, 186).  

 

Barns perspektiv  
Vad är skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv? Det är två komplexa begrepp 

som får olika betydelse beroende på synen på barn och barndom. Jag väljer att utgå från Roos 

beskrivning: ” I min tolkning av begreppen ser jag barnperspektiv som den vuxnes perspektiv 

på barn, medan att ta barns perspektiv betyder att det är barnet som på olika sätt, som aktör, 

ger mig stoff att tolka.” (Roos 2014, 49-50). Att ta ett barnperspektiv kan vara att se till barns 

bästa utifrån sin erfarenhet som vuxen, inräknat erfarenheten av att en gång själv ha varit 

barn. Barns perspektiv beskriver istället en intention att försöka förstå hur barn upplever sin 
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verklighet. I båda fallen är det en tolkning som görs av den vuxna och att se saker ur barns 

perspektiv är inte fullt ut möjligt för den som inte är barn. Om jag i denna studie hade använt 

mig av intervjuer med pedagoger som berättade hur barn använde sig av förskolans platser, så 

hade de kunnat bidra med ett barnperspektiv. Valet av observationer som metod för att 

undersöka hur barn agerar i förhållande till sin miljö är ett sätt att försöka närma mig barns 

perspektiv, att skapa förståelse för barns agerande och därigenom närma mig deras 

föreställningar om sin egen verklighet. 

 

Platsidentitet 
Teorier om platsidentitet (place identity) skildrar hur olika platser inverkar på människors 

identitet. Platsidentitet är ett resultat av en ömsesidig interaktion mellan människor och deras 

fysiska miljö. Människor påverkar platser och platser påverkar hur människor ser sig själva 

(Hauge 2007, s.45). Den subjektiva känslan av själv-identitet uttrycks och definieras inte bara 

genom relationen till andra människor utan även i de relationer som finns till alla de olika 

fysiska platser och rum som återfinns i vardagen. När man betraktar den fysiska miljön som 

en påverkande faktor i identitetsutvecklingen blir det också naturligt att ställa sig frågan vilka 

effekter den skapade miljön har för den personliga utvecklingen (Prochansky, Fabian & 

Kaminoff 1983, s.58; Devine-Wright & Clayton 2010, s. 267). Att förstå barns koppling till 

platser är en del av att undersöka deras perspektiv på världen. Det är därför intressant att inte 

bara se till hur platser påverkar barns utveckling utan även betrakta hur barn formar och 

påverkar sin fysiska miljö när de växer och utvecklas. Att identifiera sig med en plats är även 

viktigt ur miljöpsykologiskt perspektiv då människor som identifierar sig med en plats 

tenderar att vårda och skydda den (Devine-Wright & Clayton 2010, s. 269).  

 

Analysverktyg och begrepp 
Green använder och utvecklar begreppet spatial autonomy (2018), ett uttryck för barns 

oberoende och självständighet som visar sig i barns aktiviteter, i deras lek och när de gömmer 

sig, när barn tar kontroll över och intar platser. Spatial autonomy är ett begrepp som kommer 

vara centralt i min studie och jag översätter det platsrelaterad självständighet. Valet av ordet 

plats istället för rum kan ifrågasättas men jag valde det för att göra en medveten koppling till 

de teorier om platsskapande (place making) som är vanliga i diskussionen kring arkitektur och 

stadsbyggnad idag. Där är frågan: hur skapas en plats? Begreppet platsrelaterad 
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självständighet berör liksom platsskapande frågan om hur platser uppstår, men det beskriver 

även vad platserna betyder för barn och hur de används.  

 

När Green (2018, s. 80-82) undersöker platsrelaterad självständighet finner hon tre teman som 

återkommer, dessa teman har jag tagit som utgångspunkt i min analys: 

 

1. Platsrelaterad självständighet är ett uttryck för oberoende. 

Green påpekar att barn ofta rör sig i miljöer som är starkt kontrollerade av vuxna. Ett sätt för 

barn att uttrycka oberoende är att skapa egna platser som ger dem en viss kontroll över sin 

miljö. Exempelvis platser som är så små att inte vuxna ryms och platser där barnen får 

bestämma reglerna, vem som får komma in. Andra uttryck för självständighet är när barn ger 

platser egen mening genom fantasi och lek, eller när barn klättrar upp i träd för att få en högre 

position, en utsiktspunkt som är höjd över andra barn och vuxna.  

 

2. Den platsrelaterade självständigheten påverkas och förhandlas med vuxna. 

Självständigheten begränsas av vuxnas regler, gränsdragningar och förväntningar men 

påverkas också positivt när föräldrar uppmuntrar till utforskande, till exempel introducerar 

barn till nya miljöer i naturen eller är stöttande i att skapa egna platser till barn genom att 

inreda speciella mysiga platser i hemmet. 

 

3. Barns platsrelaterade självständighet är relationell, den påverkas av kamratkulturer. 

Den platsrelaterade självständigheten är relationell och inte bara föräldrar och pedagoger utan 

även kamrater och syskon har ett stort inflytande på hur barn använder egna platser. 

Exempelvis visar Green hur barns beteende i skogen påverkas starkt av kamraternas beteende, 

mycket mer än av lärarnas regler och förväntningar. 

 

Metod 
Eftersom jag i min undersökning strävar efter att få veta något om barns agerande, om deras 

handlingar och avsikter har jag valt att använda en kvalitativ metod som inriktar sig mot att 

tolka och förstå människors upplevelser av sin egen verklighet (Patel& Davidson 2011, s.14).  

Studien har även en etnografisk ansats i det att det är naturliga flöden av händelser som 

undersöks i en naturlig miljö (Kullberg 2014, s.17). Etnografisk metod ger ett 

inifrånperspektiv. Det ger möjlighet att undersöka människors upplevelser genom att vara 
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närvarande i deras verklighet, i deras vardag. Det är en effektiv metod för att fånga och 

beskriva barns handlingar och upplevelser eftersom de utspelar sig i nuet. Med små barn finns 

ingen möjlighet att få samma information i efterhand, de kan inte återge situationen på samma 

sätt i intervjuer eller enkäter. Att göra intervjuer med vuxna som varit med är ett alternativ 

som skulle ge ett helt annat perspektiv och utgöra ytterligare ett led bort från barns 

upplevelser.  

Att vara på plats och ta del av skeenden ger en närhet till det som studeras men kan inte heller 

ge objektiva resultat eftersom det är oundvikligt att forskarens förförståelse både påverkar vad 

som studeras och sätter ramar för tolkningen. Förståelsen för det som sker färgas av 

observatörens attityder, värderingar och tidigare erfarenheter. En stor och inte helt 

genomförbar utmaning är att som observatör helt försöka bortse från sina egna förutfattade 

meningar. Att försöka ta in situationen utan att låta fördomar skymma sikten för att kunna 

göra en så rättvisande tolkning som möjligt (Løkken & Søbstad 1995, s.41).  

Insamlingsmetoden som använts är observation och materialet består av fältanteckningar som 

gjorts i en skrivbok och sedan förts över till dator.  

 

Validitet och reliabilitet 
Hur många barn behövs observeras och intervjuas för att studien ska få ett tillförlitligt 

material? Denna studie har en deduktiv ingång som utgår från att fenomenet att barn skapar 

och använder sig av egna speciella platser inte är ovanligt. Det som undersöks är därför inte 

om det sker eller i vilken utsträckning utan snarare hur det kan ta sig uttryck, på vilket sätt och 

varför. Vilka motiv ligger bakom och finns begränsningar eller möjligheter i miljön som 

påverkar? Därför riktades observationerna mot att fånga enskilda händelser som kan ge ett 

beskrivande och talande material att analysera. Tillförlitligheten i den här studien gäller bara 

den barngrupp som observerats, resultaten går inte att generalisera till alla barn. Det är ett 

stickprov som säger något om hur platsrelaterad självständighet kan ta sig uttryck i ett fall, 

vilket är intressant i sig. Det är en detalj som även den säger något om helheten. 

Hur kan jag skapa ett rikt material på så begränsad tid som ett examensarbete innebär? 

Tidsaspekten är en viktig faktor och etnografiska studier utförs ofta över lång tid vilket inte är 

möjligt inom ramarna för detta examensarbete. Jag vill därför kalla det en minietnografisk 

studie som inspireras av ett etnografiskt arbetssätt (Roos 2014, s.47-53). 
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Ett sätt att påverka trovärdigheten positivt i en kvalitativ studie är att göra så kallade thick 

descriptions, att sätta det observerade i en större kontext för att skapa mening (Geertz 1973, 

s.310-323). Ett exempel är när barnen leker tunnelbana så lägger jag ihop det med vetskapen 

om att deras föräldrar åker tunnelbana till jobbet. Barnens lek kan ses som ett sätt att hålla 

relationen med föräldern levande när den är frånvarande. Associationer och 

bakgrundsinformation ger det observerade en större mening än om beskrivningen bara var att 

de lekte tåg. Andra åtgärder var att jag vid observationen skrev ner allt jag såg som var 

relaterat till frågeställningarna utan att döma om det var relevant eller inte i stunden. Jag 

avsatte också tid i direkt anslutning efter observationerna för att kunna föra över materialet till 

dator. Med intrycken i färskt minne kunde jag lägga till både det jag inte hunnit skriva i 

stunden och ytterligare associationer jag fått. Som Patel och Davidsson (2011, s.121) påpekar 

är det en fördel att börja analysen i direkt anslutning till insamlingen av data, för att få ett 

levande material och behålla nyanser. Observationer av flera barn vid olika tillfällen gav 

möjligheter att se mönster som återkom och bidrog till att kunna se samma fenomen i olika 

vinklar. 

 

Observation 
I en etnografisk observation deltar forskaren i det sammanhang som ska observeras, mer eller 

mindre aktivt. Som Roos påpekar finns det utrymme i etnografisk observation att fråga 

deltagarna om det man inte förstår (Roos 2014, s.48). Jag funderade innan på vilken roll jag 

skulle ta som observatör. Min avsikt var att påverka barnens aktiviteter så lite som möjligt 

men framför allt var det viktigt att barnen skulle vara bekväma med min närvaro. Både med 

tanke på att få ett trovärdigt resultat men även med tanke på etiska aspekter om deras 

samtycke att delta. Väl på plats märkte jag att barnen var positiva till min närvaro, de verkade 

inte bry sig särskilt. När jag kom till förskolan var de först nyfikna och tog kontakt genom att 

be mig om hjälp med kläderna och involvera mig i lekar vilket jag tog som ett tydligt 

godkännande. Inför observationen förberedde jag mig genom att skriva ner en lista på 

fenomen som kunde vara nycklar till att se hur barn utnyttjade platser. Orden var: glädje, 

motstånd, utsiktspunkter, gömställen, hävdade platser, delade platser, experimenterande, vila. 
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Analys 
I analysen av materialet inspirerades jag av Stensmos (2002) beskrivning av en hermeneutisk 

analys. Det är en flerstegsprocess i form av en hermeneutisk spiral som rör sig mellan att se 

materialet som en helhet och att syna mindre delar. Första steget är att betrakta materialet i sin 

helhet, att få en övergripande bild av vad det har att säga. Andra steget är att urskilja teman. 

Ett tema är inte är en händelse eller en sak. Som Stensmo skriver: ”Ett tema är en upplevelse 

av fokus, av mening, själva poängen.” (ibid, s.112). Ett tredje steg kan vara att jämföra 

berättelser med liknande teman. Fler likartade exempel kan ringa in kärnan och säkrare 

beskriva det man försöker förstå. Det fjärde steget är att gå tillbaks till att se materialet som en 

helhet, med den nya förståelse som vuxit fram i processen. Kanske blir nya teman synliga som 

motiverar att ta analysen ett varv till i spiralen (Stensmo 2002, s.110-115).  

 

Forskningsetiska principer 
Då denna undersökning följer de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002) fastställt 

gällande forskning informerades alla som deltog om vad studien handlade om och villkoren 

för medverkan. Jag bad om deras samtycke att delta och informerade om att de närsomhelst 

kunde avbryta sin medverkan även efter materialinsamlingen börjat. Vad gäller barn fick 

föräldrarna föra barnens talan och avgöra om de ville skriva på samtyckesblanketten, barnen 

informerades på ett åldersadekvat sätt att jag skulle vara med och kolla på deras lek. Ett 

dilemma var att barnen var så små att de knappast kunde förstå vad min uppgift var. De kunde 

inte tacka ja till något de inte kände till. Den möjlighet jag gav barnen att tacka ja eller nej 

bestod i att vara uppmärksam på om de var bekväma i min närvaro, och i annat fall avbryta. 

Att studera barn leder per automatik till en rad etiska dilemman eftersom det alltid finns en 

maktförskjutning mellan barn och vuxna. Vad är frivillighet i detta fall? Barn står i 

beroendeposition till vuxna och har inte samma möjligheter att tacka nej. Barn på förskolan 

får ofta välja vad de vill göra, men att vara närvarande, att delta i det som erbjuds inom 

verksamhetens ramar tillsammans med de vuxna som befinner sig där är snarare en norm och 

ofta till och med regel. Att alla barn som deltog i observationerna visade att de var positiva till 

min närvaro gjorde att jag kände mig trygg i att de på så sätt visat samtycke till att vara med. 

Däremot kvarstod problemet att jag inte kunde förklara för dem vad materialet skulle 

användas till. Ett annat etiskt ställningstagande är anonymisering av materialet för att 

säkerställa att ingen person eller plats kan kännas igen. I denna text skriver jag att jag gjort 

observation på avdelningen Solrosen, men den heter i verkligheten något helt annat. Alla barn 
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har fått fingerade namn medan pedagogerna kallas ”pedagogen”. Att barn men inte vuxna får 

egna namn är ett sätt att ge barn mer fokus i detta arbete.  

 

Urval 
Att få tillgång till fältet är avgörande i etnografiska studier och jag valde därför att observera 

på avdelningen Solrosen där jag redan kände en förskollärare. Tillit och förtroende är viktiga 

faktorer för att bli insläppt i människors vardag och jag hoppades att barnen skulle känna sig 

bekväma med min närvaro när de såg att deras pedagog var det. Att det redan fanns ett 

förtroende hos förskolläraren visade sig positivt för att komma in i barngruppen och även i 

personalgruppen på ett naturligt sätt. Jag var också trygg i att pedagogerna skulle hjälpa mig 

att se om barnen stördes av min närvaro. Som tidigare nämnts valde jag att observera de allra 

yngsta barnen. En svårighet med den gruppen är att många i den inte kommunicerar med ord 

vilket gör att de inte kan göra sin röst hörd på samma sätt som äldre barn. Jag visste dock när 

jag valde att göra observationen på avdelningen Solrosen att det var flera av barnen där som 

var pratsamma, vilket var positivt eftersom det kunde ge en inblick i deras tankar och gav fler 

möjligheter i datainsamlingen. Förskolan i fråga låg i ett socioekonomiskt medelklassområde. 

Det var en kommunal förskola med en traditionell pedagogik.  

 

Genomförande 
I ett inledande skede av arbetet kontaktade jag förskolläraren som frågade övriga pedagoger 

på avdelningen eftersom det var viktigt att hela arbetslaget var bekväma med att jag kom. De 

var positivt inställda till att bli observerade. Nästa steg blev då att informera förskolechefen 

via mail om studiens syfte och etiska förhållningssätt och be om godkännande.  

Alla föräldrar vars barn deltog fick skriva på en samtyckesblankett (Bilaga 1). Barnen 

informerades på ett åldersadekvat sätt om att jag var intresserad av deras lek och därför skulle 

vara med och kolla några dagar.  

 

Studien genomfördes under en treveckorsperiod våren 2019. Barngruppen bestod av 15 barn 

och observationerna utfördes under fyra dagar. De situationer jag ville observera kunde uppstå 

över hela dagen. Jag bestämde mig dock för att bara observera fram till vilan kl.12 av två 

orsaker. Dels för att jag av tidigare erfarenhet visste att det var svårt att observera långa 

stunder i sträck, att hålla det fokus som krävs för ett uppmärksamt iakttagande samt att det var 

värdefullt att kunna sätta av tid till att anteckna direkt i anslutning till observationen. Den 
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andra och avgörande anledningen var att det efter vilan var mellanmål vilket är en styrd 

situation och efter det började barnen droppa av hem. Tanken var att observationsdagarna 

skulle var samma vecka för att undvika att det blev fragmenterat för barnen. Nu blev det 

istället utspritt över tre veckor på grund av praktiska omständigheter. Jag undvek de dagar då 

verksamheten hade besök av förskolans pedagogiska ledare och vissa dagar var förskolläraren 

upptagen med olika möten. I efterhand upplevde jag inte att det gav något avstånd till barnen, 

de verkade inte ha något problem med min närvaro i gruppen. Den yngsta verkade snarare 

tycka att det var betryggande med en extra vuxen, hon bad mig fixa strumpan och satt sig i 

mitt knä vid första tillfälle. En annan gav mig en kram direkt i hallen och de andra barnen var 

också positiva och drog snabbt in mig i sin avklädningsprocedur som de hjälpte varandra med 

när vi träffades första gången.  

 

Jag observerade den ordinarie verksamheten och bad pedagogerna att inte ändra något för min 

skull. De brukar dela in den större gruppen i flera små och under observationerna var fyra till 

fem barn inne med en pedagog medan resten var ute, förutom en dag då jag observerade 

utomhus. Dock tog vi hänsyn till att vi fått tillbaks underskrivna samtyckesblanketter av 

samtliga föräldrarna till de barn som var med i den grupp jag observerade. Vi såg också till att 

några av barnen i observationsgruppen hade ett för sin ålder utvecklat språk. Vid varje tillfälle 

observerades 4-5 barn, några var med vid flera tillfällen och andra bara en eller två gånger. 

Sammanlagt var 9 barn med i studien. Vid observationen satte jag mig ner bredvid där barnen 

lekte. Ibland blev jag indragen i leken men lika ofta märkte jag att dramalekar flöt på bättre 

när jag var mer diskret i mitt iakttagande, när jag satt på lagom avstånd och såg upptagen ut 

med mitt skrivande. Det var som att lekens magi växer i en skyddad sfär bara för barn, i en 

egen bubbla, samtidigt som barnen gärna höll sig nära oss vuxna. Det var en balansgång 

mellan att vara aktiv och diskret, jag upplevde att jag behövde vara följsam i varje tillfälle för 

att behålla min roll som deltagande observatör. 

 

I analysen av materialet läste jag igenom anteckningarna ett flertal gånger för att få ett 

helhetsintryck om vad det hade att säga. Från fyra dagars observation hade jag antecknat ca 

30 situationer. Många av dem liknade varandra och en del var korta och fragmentariska. Vid 

genomläsningen framträdde vissa återkommande betydelser av hur barnen använde platserna. 

Dessa teman har fått ligga till grund för hur resultaten presenteras i nästa stycke. Av 30 

antecknade situationer valde jag ut 10 som redovisas i resultatdelen. Det var de 10 

situationerna som tydligast representerade materialet som helhet och som visade hur barn 
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uttryckte platsrelaterad självständighet ur olika aspekter. Av de situationer som valdes bort 

var flera korta och fragmenterade och därför svåra att analysera, andra var upprepningar av de 

situationer som kommer att redovisas. 

 

Resultat och analys 
I materialet från observationerna framträdde tre större grupperingar. Dessa har jag använt för 

att kategorisera resultaten. Kortfattat kan de beskrivas som delade platser, erövrade platser 

och små platser till vila. I återgivningen av observationerna är barnens ålder angiven inom 

parentes. 

 

Delade platser - betydelsen av att skapa en plats tillsammans 
Det första temat som framträdde var det gemensamma i skapandet av platser, att platserna 

uppstod genom samspelet med kamrater.  

 

Tunnelbanan 

Klockan är nio och fyra barn och en pedagog går in medan resten av barnen stannar ute på 

gården. Det är Alva 2,5 år, Lilly 2,5, Oscar 1,5 och Alice 14mån. De två äldsta är pratsamma 

och talar både tydligt och som jag uppfattar det obehindrat i långa meningar. Deras språk är 

alltid i nutid, vilket stämmer väl överens med barns generella språkutveckling. Alla barn 

kommer in samtidigt från hallen och tar var sin stol som de åker iväg med på rad i en lång 

korridor. De låtsas att stolarna är ett tunnelbanetåg som svischar förbi perrongen. De ropar: 

”vi måste åka tunnelbana, vi väntar på tåget!” Det är full fart, barnen är koordinerade och 

tåget rör sig smidigt mellan stationerna tack vare barnens samarbete och samstämmighet. De 

är så att säga på samma tåg. Korridoren som plats ger möjligheter både att springa runt, runt i 

väldig fart med stolarna men även att sitta på en lång rad när tåget stannat vid perrongen. 

Alla fyra barn är involverade i leken även om Alice tar paus rätt snabbt. Hon är den yngsta i 

gruppen och hon svansar istället runt oss vuxna och verkar trivas i vår närhet. Pedagogen 

frågar om de behöver väskor till tåget, vilket säger mig att det inte är en ny lek. Barnen 

bekräftar att de behöver väskor till jobbet och säger att de måste skynda sig, de har väldigt 

bråttom. Leken pågår i 30 minuter med lite avbrott, ibland hejdar barnen sig när vi vuxna 

tittar, som att de kommer på sig själva. En gång när det händer ber Alva om en väska till. 

När Alva och Lilly lämnat sina stolar en stund går Oscar dit för att ta över, men det blir 

direkt högljudda protester. ”Nej, nej, ta inte våra stolar” ropar de. ”Vi måste åka buss” säger 

Lilly och tunnelbaneleken formas om och får ny fart (Fältanteckning 15/3 2019). 
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Barns skapande av kamratkulturer är inte en imitation eller anpassning till vuxenvärlden. 

Istället använder och anpassar barn information från vuxenvärlden och använder den kreativt i 

skapandet av sina egna unika kamratkulturer (Corsaro 2015, s.41). Med utgångspunkt i teorin 

om kamratkultur blir tunnelbaneleken till en egen ritual med egna kännetecken och regler.  

Tunnelbaneleken återkommer i en eller annan form varje gång jag observerar, på tre olika 

platser som har vissa gemensamma drag. Den första platsen är en korridor med fyra stolar 

som ställs på rad. Den andra platsen är en lång låg bänk med talen 1-10 klistrade på. Tredje 

platsen är en låg hylla med fyra fack som ställts på ända, så att det precis får plats ett barn i 

varje fack. Möjligheten att kunna sitta på rad verkar vara den gemensamma nämnaren och 

även att det finns varsin avgränsad plats. Tunnelbaneleken sker i ett samspel med platsen och 

gruppen av barn, det är i det gemensamma användandet som platsen uppstår. Tillgången till 

varandra gör det möjligt att skapa ett tåg i korridoren. 

 

Barns platsrelaterade självständighet påverkas och förhandlas genom vuxnas regler, 

gränsdragningar och förväntningar (Green 2018, s.80; Hart 1979, s.339). I observationen ovan 

uppstår lekens magi mellan kamraterna och bryts när vuxnas närvaro blir för påtaglig. Vid ett 

sådant avbrott när leken plötsligt stannat av och vi tyst ser på varandra ber Alva om en väska 

till. Hon påminner om pedagogens roll i skapandet av platsen; att stå för ramarna, att 

sanktionera leken genom att bidra med rekvisita. Dagen efter fortsätter leken i ett annat rum:  

 

Alva (2,5), Lilly (2,5) Leo (2,3 och William (1,7) är i byggrummet. Där finns låga möbler 

som står i ett U. I början av U:et finns talen 1-10 klistrade, kortsidan är mot ett fönster och 

sista biten är ett lutande plan att åka nerför. Det finns även ett lågt rullbord med kulramar 

och en bassäng fylld med sand samt ett ljusbord med platta genomskinliga magneter i olika 

färger och en rund matta som brukar användas till samling. Alva tar fram långa klossar ur 

klosslådan. ”Telefon” säger hon och delar ut dem till de andra som sätter sig och börjar prata 

i telefon tillsammans. Klossarna är jättestora, det ser ut som de pratar i surfplattor. Sedan 

hämtar hela gänget hattar, skor och väskor. Skorna är vuxenstorlek och ser svåra ut att gå i 

på barnens fötter men det tycks inte hindra dem. Leo är trött och lägger sig på bänken med 

siffror på. Alva hämtar balansplattor som hon lägger längs kanten på runda mattan, de andra 

barnen sluter upp och börjar gå runt, runt. Även Leo reser sig och hoppar på. ”Man måste ha 

skorna på tunnelbanan” säger Alva. ”Ja vi åker tunnelbanan” säger Lilly. Alva sätter sig på 

bänken och säger ”här är min tunnelbana, jag ska åka till jobbet”. Lilly sätter sig bredvid och 

säger också ”här är min tunnelbana, jag har min telefon, jag ska till jobbet, mamma åker till 



   

 17  

jobbet”. Leo kommer och säger även han ”här är min tunnelbana” med eftertryck. Alla sitter 

på varsin tunnelbana i rad nära varandra på varsin siffra med sina skor, väskor och hattar. De 

uppträder som om de gått in i karaktärer. Leo säger ”jag bär dina skor, du behöver dem i 

tunnelbanan” och Lilly svarar ”jag ringer min pappa, pappa är på jobbet”. I sina väskor har 

de stoppat de platta magneter i olika färger som brukar vara på ljusbordet i vanliga fall. Nu 

är de telefoner, de stora plattorna är paddor (Fältanteckning 15/3 2019). 

 

Inspirationen till tunnelbaneleken är kopplad till föräldrarna, barnen berättar att mamma och 

pappa åker till jobbet, de skyndar sig, de måste åka. En stor händelse i förskolebarns liv som 

de helt saknar makt över är separationen från föräldrarna. Corsaro (2015, s.179) beskriver hur 

barn i sina kamratkulturer kollektivt konfronterar rädslor och osäkerheter genom att skapa 

rutiner och ritualer i en strävan att skapa mening och försöka förstå vuxenvärlden. Ur det 

perspektivet skulle tunnelbaneleken kunna tolkas som en strategi för barnen att ta kontroll 

över sin situation på förskolan och kollektivt framkalla föräldrarnas närvaro även i deras 

frånvaro. I den kamratkultur som dagtid får ersätta familjelivet skapar de kollektivt en åka till 

jobbet rutin, en förutsägbar återkommande situation som ger känslan av att tillhöra en grupp. 

De skapar ett nytt sammanhang att luta sig mot där föräldrarna finns med i tankarna när deras 

jobbresa spelas upp. Vissa attribut hör också till; skor, hattar och väskor som helst ska 

innehålla telefoner eller paddor. Att ta på sig en vuxenroll är även det ett sätt att öka känslan 

av kontroll.  

 

Barn skapar egna platser i syfte att värna leken med varandra (Green 2018, s.71; Lowry 1993, 

s.137; Skånfors m.fl. 2009, s.121). I ovanstående exempel lägger Alva ut ett spår av 

balansplattor och drar med kamraterna i tunnelbaneleken. Att skapa platser till lek kan vara i 

syfte att exkludera kamrater som Skånfors m.fl. visar i sin studie (ibid.) I detta fall tycks 

platsen snarare ha funktionen att inkludera. Spåret är inbjudande och får med alla barn i 

rörelsen, platsen erbjuder alla en egen plats på tunnelbanan.  

 

En ny plats uppstår när barnen intar och modifierar den fysiska miljön genom att ge den en ny 

mening med sin fantasi. I leken bygger de tillsammans upp ett helt tåg som rör sig mellan 

stationer och stannar till vid perronger.  De återskapar en bit av vuxenvärlden och gör den i 

sin egen tolkning (Corsaro 2015, s.18). Med fantasins hjälp skapas utrymme att bestämma 

över platsen. Som Hart beskriver fenomenet (1979, s.349), att forma och bygga upp platsen 
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själv tycks göra den mer värdefull. Ett annat exempel på en gemensam plats kommer från en 

utflykt till skogen:  

 

Skogen 

En förmiddag går vi till skogen, Alva (2,5), Lukas (2,5) Leo (2,3) William (1,7) och en 

pedagog. Vi har med oss spadar och hinkar och går till en glänta där barnen brukar vara och 

leta efter maskar. Skogen är gles med små kullar och utspridda stenbumlingar. Där finns en 

liten koja som de vid ett annat tillfälle byggt till maskarna, fyra hopbundna halvmeterhöga 

pinnar som står mot en stenbumling. Vi kommer fram och barnen börjar med att gå iväg. 

William går tillbaks mot vagnen, stövlar fram i den för honom svåra terrängen och trillar och 

hamnar upp och ner över några stenar. Pedagogen rätar upp honom och försöker få honom 

att gå mot stenen där de letat efter maskarna, den utvalda platsen, i ett försök att hålla 

gruppen samlad. Lukas går iväg åt andra hållet och får med sig de andra tre. De försvinner 

iväg in i skogen, pedagogen går efter och lockar med frukt för att de ska komma tillbaks. Det 

fungerar och alla samlas för frukt. William går en lång lov mot vagnen igen, blir ropad på av 

pedagogen och kommer tillbaks för att få mer banan (Fältanteckning 1/4 2019). 

 

När vi kom fram till skogen sprang alla barn iväg. Vart skulle de? När jag läser mina 

anteckningar efteråt slår det mig att de verkade leta efter en egen plats, som om de ville hitta 

någonstans att vara mitt i allt. Fruktstunden blir en samlingspunkt och efter den stannar de 

flesta kvar. Hur valdes platsen ut? Som tidigare forskning visat (Green 2018, s.80; Hart 1979, 

s.339) är det avgörande att se barns val av platser som en produkt av förhandlingar med 

vuxna, inte bara som ett uttryck för barns vilja eller för vuxnas makt att bestämma. I det ljuset 

kan frukten ses som en lösen, en ge och ta situation där barnen får frukt mot att de godtar 

platsen pedagogen valt. Man kan också se till det interaktiva inslaget i sammanhanget. Inte 

bara pedagogen har behov av att se var barnen befinner sig, även barnen behöver ha koll på 

var deras vuxna är. Att alla springer åt varsitt håll pågår en stund i början och återupptas i 

slutet av skogsutflykten. Däremellan är det som en överenskommelse gäller, att inte gå för 

långt bort. 

 

Efter fruktstunden börjar barnen gräva efter mask men ger upp snabbt då de ser att det inte 

finns några. William fortsätter gå lovar mot vagnen, ropar ”titta”, som för att uppmärksamma 

oss på att den är där. Lukas hittar en stor stock, känner på den, bär den en bit. Hittar sen små 

träd som han böjer på, de vajas fram och tillbaks som i ett test. Han går sedan till en stor tall 

och smakar på barken. Han hittar flera små träd som han böjer och kollar hur de rör sig. 
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Sedan tittar han efter knoppar. William är ledsen för att han inte fick mer banan och går i 

hand med pedagogen till Lukas. Leo kommer också och testar ett träd, böjer och drar i det. 

Alva ansluter, hon väljer i stället ett stort träd bredvid som hon ställer sig bakom och säger: 

”titta på det här!” Hon börjar leka tittut med Leo, de gömmer sig runt stammen. Ibland 

känner Leo på lite sly men leken fortsätter. Lukas som nu stått och hållit i samma lilla träd i 

tio minuter släpper det och kommer till det stora trädet, börjar pilla på barken. På vägen hem 

senare visar han att han stoppat en bit bark i fickan (Fältanteckning 1/4 2019). 

 

Barnen tar del av platsen genom att känna på den. Det är april månad och skogen är kal, det är 

träden som utmärker sig, stora tallar och sly som står upp som mjuka meterhöga pinnar. 

Barnen uttrycker platsrelaterad självständighet genom att hitta en egen ingång i sitt 

utforskande, att gräva efter mask som pedagogen föreslagit fångar inte intresset. Det är 

trädens egenskaper som får barnens fokus. De intar platsen genom att känna på den, leka med 

den och stoppa en bit i fickan.  

 

Betydelsen av att vara högt upp 
Ett annat tema som framträdde var användandet av upphöjda platser, att ta sig upp. 

Fortsättning i skogen: 

 

Alva hoppar upp på en sten ungefär lika hög som hon själv, ca 90 cm. Leo kommer efter och 

efter en stund kommer även Lukas. Det är trångt på stenen där de står och pratar. Lukas 

hoppar ner, går och pillar på barken på ett träd. Alva och Leo står kvar och börjar bolla en 

spade mellan sig. Alva får spaden på läppen och alla kommer upp på stenen för att se om det 

kom blod och för att trösta. De står kvar tillsammans, länge. Att bara stå på stenen verkar 

vara ett syfte i sig. De turas om men Alva står kvar hela tiden. Först gör William henne 

sällskap sen byter Lukas av. Efter en liten stund råkar han trilla av, rullar ner i mossan utan 

att slå sig. Alva blir ensam kvar och börjar sjunga ”I ett hus i skogens slut”. Leo ansluter, han 

kommer upp på stenen och sjunger med. De fortsätter sjunga hela sången med rörelser. 

Lukas vandrar iväg och ställer sig bakom ett träd. När de sjungit klart hoppar de ner, då har 

Alva stått på stenen i 20 minuter. Leo hittar en grenklyka som han lägger på stenen, Alva går 

tillbaks upp och tar den. Hon ropar till Lukas som vandrat iväg in i skogen och står och 

blickar tillbaks i slutet av stigen: ”nej du får inte gå där, inte vara där, man får inte vara där”. 

Hon frågar Leo om de ska gå och hämta Lukas. Pedagogen ropar på honom och det är dags 

att gå hem (Fältanteckning 1/4 2019). 
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Alva väljer ut en sten att stå på, det blir hennes plats. Vad är det som får henne att stå kvar där 

så länge? Uppe på stenen kan man umgås, leka med spaden eller med pinnar och stå och 

prata. Men huvudaktiviteten blir ändå att bara stå, rakt upp och ner, att vara uppe på toppen av 

stenen är en mening i sig. Det är en plats som ger överblick, barnen blir långa där uppe och 

från stenen kan de se ner på oss vuxna där vi sitter på varsin sten. Att vara där tillsammans 

tycks stärka upplevelsen. När Alva blir själv drar hon igång en sång med rörelser till som får 

Leo att vilja komma tillbaks.  

 

Att uttrycka oberoende och att stärka sin sociala tillhörighet kan vara två sammanflätade 

processer som Kjørholt visar i sin studie av kojbyggen (Kjørholt 2003, s.278). Alva har valt 

en egen plats där hon bjuder in kamraterna att delta, i gemenskapen blir platsen på stenen till 

något speciellt, ett ställe att vara. 

 

Som tidigare nämnts finns enligt Corsaro (2015) två utmärkande drag i barns kamratkulturer, 

det första är strävan efter att ta kontroll över sin tillvaro och det andra viljan att dela den 

kontrollen. Att bli stor är en sådan strävan. Corsaro menar att det tydligaste tecknet på att barn 

strävar efter att bli stora är just deras upptagenhet med att ta sig upp i den fysiska miljön (ibid, 

s.152). Det faktum att barn i sin vardag konstant ser upp till vuxna, alltid måste rikta blicken 

uppåt, skapar en relation mellan storlek och makt. Att vara högt upp är att vara stor, det ger 

känslan att ha kontroll.  

 

I mina observationer är det ett återkommande och genomgående inslag att barnen söker sig till 

platser som gör dem större. Ett annat exempel där höjden på platsen är åtråvärd är när William 

tar sig upp för ett lutande plan i byggrummet. 

 

William (1,7) står framför det lutande planet i sina hala strumpor, det är inte en lätt uppgift 

för honom att ta sig upp. Mycket koncentrerad och noggrann försöker han tre gånger 

ståendes men halkar hela tiden ner. Han ger upp och tar sig upp på alla fyra. På nervägen står 

han först länge på kanten och överväger, han tvekar om han ska ta sig ner på två ben, känner 

lite med tån och sätter sig tillslut på huk och åker ner på rumpan. Nästa varv går han upp 

som en björn, med ett vrål kastar han sig upp på alla fyra och väl uppe sträcker han armarna i 

luften i en segergest på toppen. Han fortsätter flera varv i samma kraftfulla stil. Vrålar upp 

och åker ner på rumpan (Fältanteckning 20/3 2019). 
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William blir mycket nöjd när han når toppen, känslan han utstrålar är att vara på topp, att stå 

över allt annat. Själva erövrandet av platsen har också en funktion. Först är det svårt för 

honom att överhuvudtaget lyckas ta sig upp, första varvet kryper han upp och känner sig 

försiktigt för ner. Kommande varv gör han sig så stor han bara kan bli, med sina vrål ser det ut 

som han besegrar sluttningen varje gång och han firar med segerdans på toppen.  

 

I Greens skogsstudie klättrar barnen upp i träd för att höja sig över andra barn och vuxna. De 

högt belägna platserna får barnen i Greens studie att känna sig starka. Det är platser kopplade 

till självkänsla på det sättet att det både krävs en viss självkänsla att ta sig upp och att barnen 

får en stärkt självkänsla av att vara där uppe (Green 2018, s.80). Platsen lämnar ett avtryck, 

blir en del i identitetsutvecklingen när den ger barnet möjlighet att erövra en ny position både 

fysiskt och mentalt (Prochansky m.fl. 1983, s.58).  

 

Ett tredje exempel på hur barn kan uttrycka platsrelaterad självständighet genom att ta sig upp 

och sätta sig ovanför andra utspelar sig i rörelserummet: 

 

Alice (14mån) är yngst på förskolan, hon är tillsammans med tre kamrater och en pedagog i 

rörelserummet. Det är ett stort rum med mycket yta. Där finns ett lektält, bollar, en 

gymnastikbänk och en hög madrasser och filtar som en avdelning brukar använda till vilan. 

Hon klättrar upp på gymnastikbänken som är hög för henne. När hon kommit upp ropar hon 

högt och får allas uppmärksamhet. Sedan går hon och leker tittut i tältet, faktiskt utan att gå 

in. Lilly och Alva står inne i tältet och frågar om hon vill komma in, Alice är på väg men det 

är fullt av barn där inne, det är som hon står framför en osynlig vägg, på väg in men kommer 

ingenstans. Hon går till hörnet med madrasser, tar sats och klättrar upp. Högen är i hennes 

brösthöjd och hon får kämpa för att komma upp. Väl uppe ropar hon högt, ett riktigt 

glädjetjut. Hon sitter kvar en stund och klättrar sedan ner. Hon drar ner en madrass att vila 

på. De andra barnen är nu upptagna med att välta tältet som står bredvid. Alice ställer sig upp 

och klättrar upp igen på madrasserna. Lilly kommer och vill dra ner henne men Alice 

protesterar högt, blir upprörd och gråter. Hon får stöd av pedagogen som säger till Lilly och 

Alice sitter kvar på sin hög, länge. Alice verkar nöjd och börjar prata högt, jollrar: 

”dededededejdaj”. De andra barnen reagerar på hennes glädjerop, hon lockar dem till sig. De 

börjar klättra upp och hoppa ner omkring henne. Platsen ger Alice en ny position, både i 

rummet och även bland kamraterna. Hon är ett år yngre än de äldsta i gruppen och även om 

hon följer med i de andras lekar hamnar hon ofta i utkanten av det som sker. Hon har kanske 
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inte samma uthållighet. På madrasserna hamnar hon mitt i händelsernas centrum och hon ser 

glad ut (Fältanteckning 15/3 2019). 

 

Att vilja göra sig stor tycks vara en gemensam strävan i exemplen ovan. Positionen högt upp 

ger kraft och glädje som avspeglas i barnens kroppsspråk. De skapar sina platser genom att 

utmana sig fysiskt. Platserna erövras med ansträngning och känslan av självständighet och 

oberoende tycks växa när de lyckas ta sig upp för egen maskin. Det är med stolthet som de 

sedan blickar ner från sina nya utsiktspunkter. Det nya perspektivet verkar efterlängtat. Alice 

får försvara sin plats mot Lilly som också ville sitta där, hon markerar och får hjälp av en 

vuxen. Efter en stund löser de konflikten genom att de andra barnen klättrar runt henne och 

platsen blir gemensam. Alice platsrelaterade självständighet är relationell, den förhandlas inte 

bara med vuxna utan är även starkt påverkad av samspelet med kamrater (Green 2018, s.81). 

Självständigheten är relationell på så sätt att den förhandlas med kamraterna, i en diskussion 

om vem som har rätt att vara där och på vilket sätt. Den är även relationell såtillvida att 

platsen används gemensamt.  

 

Små platsers betydelse 
En tredje kategori som framträder i observationsanteckningarna är hur barn använder sig av 

små platser till återhämtning och vila, till att dra sig undan. En liten plats som bara rymmer en 

person blir per automatik mer privat. De små platserna kan erbjuda avskärmning. Att dra sig 

undan från omgivningens aktivitet kan ses som ett uttryck för oberoende, som en 

platsrelaterad självständighet. Man kan diskutera vilka möjligheter förskolebarn har att 

avskärma sig från den aktivitetsnorm som råder, att välja att inte vara delaktiga. Att söka upp 

en liten plats kan vara en sådan strategi, ett alternativt till att vara fullt ut närvarande. Ett 

exempel är när Oscar klämmer in sig i ett hyllfack. 

 

I ett genomgångsrum innanför hallen finns en soffa, en hörna med ett litet kök och en lång 

låg hylla som vanligtvis har funktionen som sittbänk. Idag har pedagogen vält hyllan för att 

få lite omväxling. Det är fyra barn i rummet och de kryper ner en i varje fack som är precis 

så stort att ett litet barn kan knöla in sig där. De leker tittut med tunna sjalar som de gömmer 

sig under. Oscar (1,5) klättrar på soffan, utifrån och in över armstödet som är gjort av smala 

träribbor. Det ser våghalsigt ut. Uppe på soffan ställer han sig på kanten och ber om en hand 

av pedagogen för att hoppa ner. Nästa gång vill han hoppa själv men pedagogen griper in. 
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Tredje gången håller han i karmen. Oscar är ihärdig och hoppar till sist själv, en gång går bra 

andra gången snubblar han vid landningen och skrattar först ett märkligt skratt som övergår i 

gråt och han pekar mot nappen. Han får tröst, napp och sedan är det dags för en ny blöja. När 

han kommer tillbaks är han fortfarande lite nedslagen, han går direkt fram och klättrar ner i 

en av de tomma lådorna. Sitter där alldeles stilla med sin napp och återhämtar sig från sitt 

fall. Pedagogen föreslår att barnen ska städa för att sedan gå till rörelserummet. ”Ja vi ska till 

rörelserummet” ropar de, det blir full fart på städningen. Oscar sitter lugnt kvar i mitten av 

all aktivitet, bara huvudet sticker upp. Barnen pratar om att alla måste städa, att alla hjälper 

till. Oscar sitter kvar tills de är helt klara (Fältanteckning 18/3 2019). 

 

Att sitta i den lilla lådan ger Oscar möjlighet att inte delta i de andras aktivitet, mitt i all 

rörelse har han skapat ett eget vilorum. Den fysiska avgränsningen skapar distans, den gör att 

han inte är del av sammanhanget trots att han sitter i mitten av det. Han sitter så trångt att han 

inte kan röra armarna och det verkar på ett naturligt sätt leda till att han inte kan röra en fena 

för att hjälpa till med städningen. 

 

Ett annat exempel på hur barnen använde små platser är från en fruktstund i hallen. Varje barn 

har en egen hylla för ytterkläder och när det understa planet inte är fullt av skor kan det tjäna 

som en egen liten plats att sitta på.  

 

Det är morgon och alla barn är ute på gården. Klockan 9 går de in i hallen för fruktstund 

innan några av dem går in och andra fortsätter vara ute. Det växlar mellan fem och tio barn i 

hallen samtidigt. De kommer in för frukt, sitter en stund och går ut när de ätit upp. Lilly (2,5) 

klättrar upp på bänken som står i mitten av rummet, hon står på knä och har uppsikt. ”Jag ska 

få päron” säger hon till mig, Alva som sitter under flikar in: ”jag ska också få päron”. Efter 

en stund blir det trångt, fler barn har kommit in och vill hitta sittplats, ett barn sätter sig 

framför Lilly som protesterar högt. Pedagogen föreslår att hon ska vända sig om och sätta sig 

på kanten för att få plats. Lilly är inte nöjd, hon ville ha sin egen plats där hon kunde stå lite 

över de andra, högst upp. Hon ser sig omkring och bestämmer sig för att backa in mot en 

skohylla och sätta sig där. Hon säger nöjd: ”jag kan sitta här!” Alla går ut och då ser jag 

Oscar (1,5) som hänger kvar inkilad mellan regnkläder på en skohylla. Sist kvar sitter han 

som en riktig soffpotatis, helt avslappnad och nedhasad. Han verkar ha det bra, pratar lugnt 

för sig själv: ”dadidada” och smaskar på en liten bit äpple som har räckt länge. Han sitter 

kvar en bra stund till och tittar lugnt ut i luften (Fältanteckning 15/3 2019). 
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Både Lilly och Oscar hade behov av en egen plats, Lilly ville ha en utsiktspunkt, när det inte 

gick hittade hon en egen vrå och Oscar vilade på sin hylla. Vid fruktstunden finns det 

utrymme för Oscar att sitta i sin egen värld, han slappnar av i sin egen bubbla och tycks inte 

påverkas av att de andra rusar vidare för att leka. Skånfors m.fl. (2009) visar att matsituationer 

erbjuder en möjlighet att skapa ett eget utrymme, att dra sig undan genom att göra sig 

frånvarande och gå in i sin egen värld (ibid, s.106). Oscar skapar en distans när han sitter 

inklämd och nedhasad på en liten hylla och passivt observerar det som sker runt omkring, 

samtidigt fortsätter han att vara del av det sociala sammanhanget. Lowry påpekar att behovet 

av egna platser, att få ett privat utrymme ökar ju högre intensitet det är i barngruppen (Lowry 

1993, s.137). Det är när hallen fylls av barn som Lilly och Oscar hittar skohyllan att sitta på. 

Det fanns annat utrymme att sitta på mer lättillgängligt i rummet men de valde den lilla 

avskilda platsen. 

 

Vid en sista genomläsning av materialet träder ytterligare ett tema fram som kan läggas till 

och som genomsyrar helheten; att experimentera med platsen, att ta in den med kroppen. När 

barnen är i skogen känner de på den, smakar på den. Inomhus tar experimenterandet snarare 

formen av att ta in platsen med hela kroppen. Jag tänker att det också är ett sätt att dominera 

platsen och göra den till sin. Några exempel: 

 

I byggrummet: Leo (2,3) åker på mage ner för ett lutande plan, långsamt seglar han ner. Han 

åker varv efter varv. Säger: ”jag har två telefoner”. De andra kommer in, ställer sig på 

bänken vid fönstret där Leo går förbi på väg till sin rutschkana. Han fortsätter åka varv på 

varv och det blir trångt när han ska krångla sig förbi (Fältanteckning 15/3 2019). 

 

Avklädning i hallen: William (1,7) är klar först, han kramar mina ben och jag känner mig 

välkommen. Han börjar dansa, det liknar fridans. Han rör sig runt, snubblar till och använder 

golvet för att gunga fram o tillbaks, ibland på mage som ett flygplan med lyfta armar och 

ben. Han får se en kompis ute genom fönstret och går fram och hälsar, deras fingrar möts 

genom rutan. Han leker med dörrstoppet som sitter på dörren. ”Titta”, ropar han till mig och 

visar sin dans. Han dansar vidare från hallen in på avdelningen och ropar titta igen till mig. 

Han börjar springa i korridoren, kastar sig som ett flygplan på golvet efter några steg, sedan 

upp igen. Han springer varv på varv, glatt och ropar ibland som att han vill försäkra sig att 

jag inte missar det roliga (Fältanteckning 15/3 2019). 
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Att ta in platsen med hela kroppen kan även vara ett sätt försöka förstå den, att ta in 

proportioner och egenskaper i rummet genom att förnimma platsen fysiskt. I utforskandet 

skapar barnen en relation mellan platsen och den egna kroppen. 

 

Sammanfattning 
Att barnen skapar egna platser och uttrycker platsrelaterad självständighet är något som 

förekommer frekvent i mina observationer av barnen på Solrosen. Jag ser det däremot inte 

hela tiden, det uppstår långa pauser när barnen till exempel sitter och ritar och skriver eller 

leker vid ett ljusbord. 

 

Barnen skapar egna platser genom att modifiera dem fysiskt, exempelvis genom att ta fram 

balansplattor eller stolar, men även med fantasins hjälp. Platserna skapas ofta kollektivt, i det 

gemensamma. Tunnelbanan hade inte varit en tunnelbana utan kamraternas samverkan och 

stenen Alva stod på i skogen hade inte fått samma mening om hon varit själv. Det tycks alltså 

inte finnas någon motsättning i att platser som ger uttryck för självständighet även 

manifesterar tillhörighet och gemenskap. Att inta platser genom att ta sig upp på dem är ett 

annat uttryck för platsrelaterad självständighet. Barnen använder platser för att ta sig upp och 

bli större. Nya utsiktspunkter ger överblick och själva vägen dit, att utmana sig i klättringen är 

en del av upplevelsen. Barnen skapar också egna platser i det att de använder små utrymmen 

för att dra sig undan. Att klämma in sig på en liten plats ger utrymme att inte delta fullt ut i 

sammanhanget runtomkring, det skapar möjlighet att pausa och återhämta sig.  

Hur barnen uttrycker platsrelaterad självständighet kan även kopplas till en ökad känsla av 

kontroll över den egna situationen. Genom att de skapar egna meningsfulla ritualer, genom att 

de tar sig upp och får överblick eller genom att avskärma sig på en liten plats ökar kontrollen 

både över kroppen i rummet och över situationen i stort.  

 

Diskussion och slutsatser 
Syftet med denna studie var att utveckla kunskap och förståelse för hur barn i förskolan 

skapar och använder sig av egna platser. Till hjälp har jag använt frågorna – hur skapar barn 

egna platser i förskolan och hur uttrycker barn platsrelaterad självständighet i förskolan. 

En första fundering som kom upp var vilka platser som barn skapar i en miljö som är skapad 

för barn. När allt är gjort för barnen hur kan jag då se vad som är deras? På Solrosen fanns 
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gott om möjligheter för barnen att inta och använda sig av platser i rummen. I korridoren 

fanns stolar och en hylla att ge nya meningar. I rörelserummet fanns material att skapa nya 

platser med, exempelvis en sovhörna och ett utkikstorn. Skiljelinjen fick gå vid att barnen 

använde platserna aktivt. Jag lutade mig mot att den platsrelaterade självständigheten blev 

synlig i det att barnen modifierade platserna och gav dem mening. I analysen framträdde 

återkommande mönster som speglade hur barn uttryckte platsrelaterad självständighet även i 

miljöer som var skapade för dem av vuxna. Jag uppfattade inte längre frågan huruvida 

platserna var skapade av eller för barn som problematisk när resultaten var tydliga gällande 

barns handlingar och initiativ. 

 

Likheter och skillnader mot tidigare forskning  
Trots att jag studerat en yngre åldersgrupp finns stora likheter med resultat från tidigare 

forskning. Att barn dras till höga platser med överblick och att de modifierar platser för att 

göra dem till sina överensstämmer väl med resultat från Harts och Greens studier. Hart (1979, 

s.349) visar hur platsernas betydelse ökar när barn byggt eller hittat dem själva. Han beskriver 

hur den successiva utvecklingen när barn greppar, rör sig igenom och modifierar sin miljö ger 

dem en stor tillfredställelse. Att manipuleringen av miljön är ett sätt för barn att utveckla sin 

kompetens (ibid, s.343). Även Green visar hur barn skapar egna platser både genom att fysiskt 

transformera dem men även genom att förvandla platser med fantasins hjälp (Green 2018, 

s.80). Betydelsen av att dela platser, att skapandet av egna platser är knutet till en social 

gemenskap är något som stämmer väl med Kjørholts studie av kojbyggen (Kjørholt 2003, 

s.278). Till skillnad från Greens och Harts studier i hemmiljö erbjuder förskolan tillgång till 

kamrater att interagera med vilket ger stora möjligheter att skapa egna platser tillsammans. 

Resultaten i denna studie visar att barnen i stor omfattning skapar gemensamma platser, i 

aktiviteter som involverar hela gruppen. Det är platser som inte kan existera om inte 

kamraterna är där. Även hur barn använder platser som en strategi att dra sig undan 

överensstämmer med resultaten som Skånfors m.fl. påvisar (2009, s.102). 

 

Dock var vissa fenomen inte är lika vanligt förekommande i min studie av yngre barn som i 

tidigare studier av äldre barn. Jag observerade inga tydliga strategier att använda platser för att 

exkludera andra, exempelvis hålla andra på avstånd för att värna leken med en kamrat. Jag såg 

inte heller exempel på att barnen använde gömställen. Det kan bero på ålder och olika nivåer 

av social utveckling, det skulle även kunna förklaras med att barnen inte var fler än 5 personer 
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i gruppen. Kanske fanns inte samma behov att dra sig undan tillsammans när de var så få.  

 

Trovärdighet 
Denna uppsats har en kvalitativ ansats vilket medför att det är en tolkning som gjorts av 

upplevd verklighet. Tolkningen är gjord utifrån ett specifikt perspektiv. Corsaros teori om 

kamratkulturer och barndomssociologi genomsyrar hela arbetet. En svaghet som följer med är 

teorins begränsning. Barndomssociologi förklarar hur barn utvecklas och tar sin plats i ett 

kulturellt sammanhang, hur barn är del i att skapa sin egen barndom genom att skapa och 

återskapa kultur. Det är ett perspektiv som väger in det faktum att barndom både är en 

övergående fas i människors liv men också ett fast strukturellt tillstånd, det finns alltid en 

grupp barn i samhället. Svagheten är att teorin inte kan ses som en universell förklaring av 

barns utveckling. Den belyser exempelvis inte hur barn påverkas av större sociala strukturer 

och institutioner, hur de givna ramarna begränsar och skapar möjligheter. I denna 

undersökning är det barns agens som är i fokus, hur de använder platser. Det som inte 

studerats är vilka platser som erbjuds barn, vilket utrymme som är givet både fysiskt men 

också vad gäller vuxnas förväntningar. 

 

Ett perspektiv som inte finns med i uppsatsens analys är det matematiska lärandeperspektivet, 

att undersöka relationer mellan storlek och form genom att placera sin egen kropp i rummet. 

Mycket av barns användande av platser kan kopplas till ett matematiskt utforskande, vilket 

hade varit intressant att undersöka men som jag valde bort i denna studie. Det är ett stort och 

brett perspektiv som jag avgjorde skulle passa bättre i en egen avgränsad studie. 

 

Framtida frågor 
Vad är en positiv lärandemiljö i förskolan? Denna studie knyter inte till ämnesdidaktiska 

frågor utan rör sig i det didaktiska fält som rör barns socialisering, hur de i samspelet med 

miljö och andra människor hittar sin plats och utvecklas tillsammans. När barn har möjlighet 

att modifiera platser, när miljön ger möjlighet för barn att inta platser och göra dem till sina 

skapas ett spelutrymme att växa tillsammans. I förskolans läroplan står: ”Miljön ska vara 

tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja 

barnens utveckling” (Lpfö18, s.4). Denna studie kan bidra med ytterligare en infallsvinkel i 

bedömandet och utvecklingen av förskolans didaktiska miljöer. Att undersöka platsrelaterad 



   

 28  

självständighet är tätt knutet till vilka platser som inspirerar barn, vilka platser de ser som 

speciella. 

 

Trots att denna studie är begränsad finns indikationer på vissa faktorer som kan vara 

värdefulla att uppmärksamma i utvecklandet av barns miljöer. Det första är behovet att kunna 

modifiera platser, genom fantasi eller genom att kunna förändra platsen fysiskt utifrån olika 

behov. Miljöer som kan påverkas av användarens önskemål kallas ofta för open-end miljöer. 

De har egenskapen att bli till det som efterfrågas, att ha olika användningsområde beroende på 

vem som använder dem. Karakteristiskt för open-end miljöer är att de har lagom 

abstraktionsnivå, de påminner om något men inte så starkt att de begränsas till att vara bara en 

sak. En annan faktor som tidigare nämnts är behovet av utsiktspunkter. Att kunna ta sig upp är 

en drivkraft hos barn och jag tror att många konflikter med barn kring om man får klättra upp 

på höga platser kan undvikas om de höga punkterna utformas på ett tillgängligt sätt. Även i 

inomhusmiljön kan barn erbjudas platser med möjlighet att ta sig upp. Ytterligare faktorer är 

tillgång till små platser och möjligheten till taktila upplevelser. I studien visar barnen att de 

dras till material att känna på. Som grenar och bark i skogen, sand eller vatten. De små 

platserna kan fylla behovet att dra sig undan. 

 

De teman som redovisats i resultatdelen var de som framträdde starkast, andra subkategorier 

som fanns med var dels hur platserna förhandlas med vuxna och platser som används till 

utforskande. Det senare visade sig i skogen, i en miljö som inbjuder till att experimentera. 

Skogen som miljö är öppen och utan förutbestämt syfte, vilket skiljer sig markant från 

förskolans område. En intressant fråga att undersöka vidare är hur olika miljöer styr barnens 

platsrelaterade självständighet, hur barnens strategier påverkas utifrån skilda förutsättningar 

på olika förskolor och i olika miljöer.  
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1. Observationer 

 
Observationer gjorda på förskolan XXX den 15,18,20 mars och 1 april 2019.  
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2. Informationsblankett barn 

XXX  190222 
Information om studie  
 
 
Hej!  

Jag heter Amy Öström och jag är student på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 
Denna termin på utbildningen skriver jag en förskoledidaktisk uppsats som kommer att handla 
om hur barn använder sig av platser, hur de skapar rum i rummen i förskolans kontext. Jag 
kommer därför besöka XXX under några dagar i mars 2019 för att observera och göra 
informella intervjuer med barnen. 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 
anonymisering. Det insamlade materialet avidentifieras så att inga identiteter avslöjas, inga 
register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i 
något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen blir klar i 
juni 2019 och kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 
 
Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert barns deltagande i studien. All 
medverkan i studien är frivillig och kan avbrytas när som helst, även efter att 
materialinsamlingen har påbörjats. Om ni samtycker till studien skriver ni på nedan. I sådant 
fall kommer även barnen att bli åldersadekvat informerade om studien och de ges då också 
möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. Kontakta gärna mig eller min handledare för 
ytterligare information!  
 
 
Vänliga hälsningar,  
Amy Öström 
 
 
amy10.ostrom@student.sh.se 
Handledare: Charlott Neuhauser 
Södertörns högskola 
charlotte.neuhauser@sh.se 
 
 
 
Formulär för samtycke till deltagande i studie.  
 
Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien. 
Barnets namn: …………………………………………………………………………….. 
 
Vårdnadshavares namnunderskrift/er………………………………………………………. 
  
Formuläret återlämnas till någon av pedagogerna på XXX så fort som möjligt. Om du/ni inte 
samtycker till att medverka i studien så bortse från detta brev. 


