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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad elever gör på oredigerade platser och för att få 

en bättre förståelse vad dessa platser betyder för dem. 

Hur upplevs oredigerade platser ur barns perspektiv? 

Hur används oredigerade platser ur barns perspektiv? 

Metod/genomförande 

Studien använder samtalspromeander (Klerfelt & Haglund, 2015), i kombination med 

fotografering (Einarsdóttir, 2005; Änggård, 2015). Metodvalet ger barn möjlighet att 

uttrycka sig både verbalt och icke-verbalt. Barnen kan visa, peka och fotografera samt 

visa med kroppen. 

17 samtalspromenader med enskilt fritidshemsbarn.  

Fyra olika fritidshem som ligger i tre olika kommuner. 



 

 

Varje elev deltog enskilt på en samtalspromenad och tog två bilder på sina oredigerade 

platser. Fältanteckningar gjordes från två icke deltagande observationer med två olika 

elevgrupper på fritidshem. 

Resultat 

Resultatet visar att oredigerade platser för barn skapar olika handlingserbjudanden 

(affordances) som exempelvis fysiska, emotionella och sociala aspekter. Oredigerade 

platser erbjuder möjligheter för utforskande, fantasi och fri lek, upplevelser med alla 

sinnen, liksom fysisk aktivitet, social interaktion, tid att vara ensam och möjligheter för 

barnen att skapa sina egna aktiviteter. 

Analys/diskussion/reflektion 

Analys 

Det teoretiska begrepp, affordances, applicerades på studiens empiriska datamaterial om 

vad barnen uppgav utifrån oredigerade platsers företeelser. Affordances som kan 

översättas med handlingserbjudanden" som en plats eller miljö kan ge barn. Begreppet 

används för att beskriva både betydelsen av egenskaper och användning av oredigerade 

platser ur barns perspektiv.  

Diskussion/Reflektion 

Utifrån resultatet argumenteras det att förtätning av städer behöver göras med beaktande 

av barns perspektiv och möjliggöra att det finns platser för barn och barns platser 

(Rasmussen, 2004). Kunskapsbidraget från studien är att lära sig mer om vad barn gör 

på oredigerade utomhusplatser och ge barn röst om dessa platser. Studien är ett bidrag 

till stadsmiljödesign, att bevara oredigerade platser inom byggda utomhusmiljöer.  
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