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ABSTRACT 
Lundqvist, M. 2015. ”Barns känsla för plats i Tierps kommun - Plats-Identitet-Framtid”. 
Kulturgeografiska institutionen, C-uppsats, Uppsala universitet.   
 
Detta är en uppsats som undersöker hur barn relaterar till platsen de bor på samt hur platsen 
påverkar hur de ser på sin identitet. Uppsatsen ämnar även granska barns syn på sin framtid 
utifrån uppväxten på denna plats. Platsen som undersöks är Tierps kommun och barnen som 
deltar i studien går i låg -och mellanstadieklasser på grundskolor i kommunen. Genom en 
enkätundersökning som utförts av Tierps kommun tillsammans med en fallstudie utförd av 
författaren har slutsatser om barnens relation till sin plats kunnat dras i denna uppsats. 
Fallstudien utfördes hos två klasser på en skola i Tierps kommun för att djupare kunna 
analysera barns känsla för plats. I denna fallstudie ingick en gruppintervju, som bestod av en 
påståendeövning och en gruppdiskussion, samt en kartstudie.  

Utifrån teorier om platstillhörighet, platsidentitet, barn som sociala aktörer och känsla för 
plats visar uppsatsen på att barn i Tierps kommun relaterar till sin plats genom det sociala 
umgänget på platsen samt hur platsen används. Platserna skapar en mening utifrån minnen 
som skapas där och förstärks av känslor som platsen ger. Barns identitet utvecklas genom 
interaktioner med platser som ger upphov till vissa känslor och i framtiden vill de förstärka 
sina positiva känslor för platsen genom att exempelvis bevara naturen och bygga fler platser 
för roliga aktiviteter.  
 
Nyckelord: Plats, identitet, barn, barndom, platstillhörighet, känsla för plats, platsidentitet, 
framtid. 
 
Handledare: David Jansson. 
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1. INLEDNING 
 
År 1989 antogs barnkonventionen av Förenta Nationerna och därefter skrevs konventionen 
under av hundratals länder. Barnkonventionen som är framtagen av Förenta Nationernas 
barnfond (UNICEF) beskriver att alla barn har rätt till en egen identitet. Detta handlar om att 
inneha medborgarskap, ha ett namn samt hjälp när ett barn berövats av sin identitet. 
Barnkonventionen säger även att barns bästa intresse alltid bör beaktas och barn har rätt att 
påverka beslut som har en direkt effekt på dem, såsom planering av deras vardag (UNICEF, 
2015). 

Barns liv äger rum på fysiska och konkreta platser och vardagslivet fortgår eftersom 
barnen lever sitt liv och hela tiden upptäcker nya platser. Tid, plats, sociala relationer samt 
kulturella sammanhang är viktiga för att kontextualisera det vardagliga livet hos barn 
(Rasmussen, 2004). I samband med vardagslivet utvecklas en människas (och då även ett 
barns) identitet i samklang med omgivningen. Människor är beroende av att tillhöra en plats 
och förstå var de finns ur ett existentiellt perspektiv (Sanderoth, Werner och Båth, 2009, s. 
17) 

Dagens barn är morgondagens vuxna och framtidens generation måste ses som 
betydelsefull. Om geografin eller andra discipliner endast studerar den vuxna befolkningen 
ignoreras de bestående och inflytande attityder, erfarenheter och uppfattningar om miljöer 
från barn och barndomen, vilket skulle kunna bidra till att förklara vuxenbeteende. Om vi mer 
utförligt kan förstå barnens värld så är vi ett steg närmare att förstå vuxenvärlden (James, 
1990, s.279).  

Inom kulturgeografi finns subdisciplinen ”Children’s geography” som bland annat 
studerar samband mellan barn, plats och identitet.  Barns relation till en plats består av en 
blandning av bland annat minnen, känslor och personer på platsen och interaktionen med 
platsen sker för barn kroppsligt då de i större utsträckning än vuxna känner, luktar och 
använder sina kroppar i sin utforskning av miljön (Cele, 2006). Genom att undersöka hur 
barns relation till sin plats ser ut kan deras känsla för platsen analyseras. Om barn bryr sig om 
en särskild plats kommer de så småningom bry sig om miljön i allmänhet också (Derr, 2002). 

I slutet av år 2014 visade siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) att det bodde cirka 
1500 barn i åldrarna sex till tolv år i Tierps kommun (Tierps kommun, 2015e).  Dessa barn får 
vara med i utvecklingen av en ny vision för Tierps kommun genom att bidra med sina åsikter 
om kommunen. Tierps kommun har som alla andra kommuner i Sverige en egen karaktär och 
kultur och genom barns ögon ser de annorlunda ut än för vuxna. Genom att fråga barnen och 
undersöka hur de relaterar till platsen de bor på kan Tierps kommun utvecklas och förbättras. 
Det är trots allt barnen som ska växa upp i kommunen och kanske även bilda sig en framtid 
där.  

1.1 Tierps kommun 
Tierps kommun är beläget i Uppsala län och ligger både i landskapet Uppland och 
Gästrikland. Centralorten är Tierp och i hela kommunen bor 20 245 invånare. De större 
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tätorterna i kommunen är förutom Tierp; Karlholmsbruk, Skärpling, Söderfors, Tobo, 
Månkarbo samt Örbyhus (Se figur 1) (Tierps kommun, 2015a).   

Cirka 25 procent av befolkningen i kommunen bor i centralorten Tierp och cirka 60 procent 
bor i de olika tätorterna. Ungefär 1 000 personer pendlar från Tierps kommun och arbetar 
utanför kommunens gränser (Jönsson, 2015). I de norra delarna av kommunen är det 
vanligt att åka till Gävle för att shoppa eller utföra olika sysslor medan det i södra delen av 
kommunen är mer brukligt att åka till Uppsala för liknande aktiviteter (Sennblad, 150313). 

I Tierps kommun finns starka industritraditioner och cirka 30 procent av 
arbetstillfällena finns inom tillverkningsindustrin hos exempelvis Atlas Copco Tools AB i 
Tierp och Erasteel Kloster AB i Söderfors (Jönsson, 2015). 

1.2 Skolor i Tierps kommun 
Det finns elva grundskolor i Tierps kommun och dessa är uppdelade på tio orter i 
kommunen (Tierps kommun, 2015d). Skolorna och orterna presenteras i Tabell 1.  
 
Skola (årskurs) Ort 
Aspenskolan (F-9) Tierp 
Bruksskolan (F-6) Söderfors 
Kyrkskolan (F-6) Kyrkbyn 
Mehede skola (F-6) Mehedeby 
Vendels skola (F-5) Vendel 
Örbyhus skola (F-9) Örbyhus 
Centralskolan (F-9) Tierp 
Tallbacksskolan (F-6) Månkarbo 
Hållnäs skola (F-6) Edvalla/Hållnäs 
Björkängskolan (F-6) Karlholm 
Ol Anderskolan (F-9) Skärplinge 
Tabell 1. Grundskolor i Tierps kommun samt i vilken ort de är belägna. Källa: Tierps kommun, 2015 

Figur 1. Tierps kommun och tätorter till vänster och Tierps kommun i 
Uppland samt Upplands läge i Sverige. Källa: Tierps kommun, 2015 
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Vendel 
I denna uppsats används området Vendel samt skolan i Vendel som en fallstudie för att 
svara på syftet och frågeställningarna för uppsatsen. Därför introduceras här 
bakgrundsfakta om området för att läsaren ska få en uppfattning om området som 
undersöks. 

Vendel är namnet på ett område i Tierps kommun som är beläget cirka 40 km norr om 
Uppsala och 1 mil från Örbyhus. Platsen har gett namn åt en hel epok i svensk förhistoria: 
Vendeltiden som inträffade 550-800 e kr. De mest berömda fornlämningar är Ottarshögen 
och båtgravfältet vid Vendels kyrka (Visit Uppland, 2015). Vendels socken består av 
många små orter som exempelvis Bergby, Gryttby och Husby (Se Bilaga 5 för karta över 
Vendel socken). 

I Vendels skola går cirka 80 elever från förskoleklass till årskurs 5. Skolan är byggd på 
50/60-talet och sedan tillbyggd på 90-talet (Tierps kommun, 2015c).  

1.3 Visionsarbete i Tierps kommun 
Visionen för en kommun ska vara ett kraftuttryck och visa vägen för utveckling. Dessutom 
ska visionen ena och motivera befolkningen i kommunen. Samhällets önskan och dröm 
visas i visionen och målet är att handla och utvecklas mot den visionen. En vision för den 
kommunala organisationen antogs 1999 av Kommunfullmäktige i Tierps kommun men i 
september 2012 togs beslutet om att utveckla en ny vision. Målet med arbetet är att de ska 
ske brett och alla invånare, företagare och föreningar ska kunna bidra till 
visionsutvecklingen (Tierps kommun, 2015b).  

En del av visionsarbetet har varit att få in svar på frågor om kommunen från alla elever 
på alla grundskolor i Tierps kommun. Därför skickades en enkät ut  till skolorna och svaren 
samlades in för att arbeta med framtagande av en vision för Tierps kommun (Sennblad, 
2015). 

1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur barn i Tierp upplever samt 
känner anknytning till platsen de bor på. Uppsatsen ämnar även studera barns tillgivenhet till 
platser och hur dessa hjälper till att känna en tillhörighet till platsen samt utveckla en identitet 
med hjälp av platsen. Slutligen ska även barnens framtidsutsikter studeras och hur de tror och 
känner att växa upp i Tierp kan bidra till hur framtiden kommer se ut. Utifrån detta syfte ställs 
följande frågor: 

• Hur och på vilket sätt relaterar barn i Tierps kommun till sin plats?  
• Hur påverkar platsen som barnen bor på deras syn på sin identitet? 
• Hur ser barnen på sin framtid i Tierps kommun? 
 

1.5 Uppsatsens disposition 
Formen på denna uppsats är upplagd så att läsaren på ett tydligt sätt kan följa uppsatsens 
ändamål från början till slut. Till att börja med presenteras bakgrund, syfte och 
frågeställningen i inledningskapitlet (som sett ovan) för att introducera läsaren till 
studieområdet och studiens mål. Relevanta teorier presenteras i följande kapitel för att ge 
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läsaren en noggrann presentation om ämnet som studeras i uppsatsen. Även tidigare forskning 
presenteras i detta teorikapitel för att visa på vad denna uppsats kan bidra med inom 
forskningsområdet. I nästa kapitel introduceras metoder som används i studien. Metoderna 
beskrivs utförligt och motiveras i denna del. Följande avsnitt presenterar resultaten utifrån 
varje metod med både text och förklarande tabeller och figurer. Den avslutande diskussionen 
och analysen sker i det påföljande avsnittet och där analyseras resultaten utifrån uppsatsens 
syfte och teorier. Avslutningsvis presenteras slutsatsen och en diskussion om vidare forskning 
förs.  

2. TEORI 
 
Teorier och begrepp kommer redogöras för i detta kapitel. Dessa begrepp är viktiga för att i 
slutändan kunna besvara frågeställningarna som denna uppsats tar upp. Det första avsnittet tar 
upp hur barn är som sociala aktörer samt förklaringar om barn och barndomen. För att kunna 
undersöka hur barnen relaterar till sin plats kommer det teoretiska ramverket bestå av begrepp 
om plats och identitet samt hur platsen samspelar med identiteten. 

2.1 Barn som sociala aktörer 
Barn och barndomen kan huvudsakligen ses utifrån fyra perspektiv enligt Chistensen och 
Prout (2002). Dessa är: barn som objekt, barn som subjekt, barn som sociala aktörer och barn 
som deltagande. Synsättet där barn är sociala samt vill göra saker tillsammans med andra 
innebär att fokusera på att barn är sociala aktörer förklarar Gustafson (2006). Som sociala 
aktörer konstruerar barn sin miljö samt förutsättningarna för denna tillvaro. Barn är med och 
påverkar sin omgivning men samtidigt påverkas barn också av sina sociala sammanhang och 
av sin vardag. De har egna uppfattningar och egenskaper och som sociala aktörer är de 
delaktiga i att bygga upp sin sociala geografi samt att konstruera dess förutsättningar 
(Gustavsson, 2006, s.22-23).  
 
Definition av barn 
Termerna barn och barndom är koncept som ser olika ut i olika kulturer men även mellan 
olika forskare och deras uppfattning om barn. Utifrån FN’s barnkonvention (UNICEF, 2015) 
definieras alla under 18 som barn vilket kan ses som rimligt när det gäller juridiska frågor 
samt mänskliga rättigheter. Cele (2006) förklarar att det är vanligt att barn under åtta år kallas 
”young children”, unga barn på svenska och barn mellan nio och tolv år anses befinna sig i 
”middle childhood”, mellanbarndomen på svenska. Barn från tretton år och uppåt kallas för 
tonåringar. Enligt denna definition medverkar unga barn samt barn i mellanbarndomen i 
denna studie då åldrarna på barnen är mellan sex och tolv år.   
 
Socialisation under barndomen 
Socialisation är den process där en individ i en grupp tar till sig omgivningens normer och 
kulturer (Gustafson, 2006, s.24). Detta görs till stor del omedvetet. Inom barnforskning är 
synen på socialisation som ett oupphörligt fortgående förlopp viktig menar Gustafson (2006). 
Processen är inte enbart något som sker i barndomen och under barnåren utan barndomen är 
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en betydelsefull del av det långa förloppet. På grund av detta är det betydande att studera barn 
i skedet som de befinner sig i nu och undersöka vad som är viktigt för dem (Gustavsson, 
2006,s. 24). Barn både ger och tar i processen som ingår i socialisation och det är inte en 
enkelriktad påverkan från vuxna till barn. Som socialisationsagenter har kompisgruppen en 
viktig roll och samspelet mellan barn är en viktig del av processen (Edvaldsson, 2001). 

2.2 Plats 
Ett fysiskt område blir en plats då människor tilldelar en del av en stor oidentifierad region en 
mening (Sanderoth, Werner och Båth, 2009, s. 53-54). När ett område ges ett namn eller 
identifieras så skiljs det från den oidentifierade regionen. En plats kan vara ett utrymme, ett 
rum eller ett område som tilldelats mening genom olika processer hos grupper och individer 
eller genom kulturella processer fortsätter Sanderoth, Werner och Båth (2009) förklara. Olika 
platser har olika identiteter och olika personer upplever samma plats på olika sätt. Sanderoth, 
Werner och Båth (2009) menar att på samma sätt kan vissa platser ge upphov till obehag, 
såsom Tjernobyl på grund av kärnkraftverksolyckan, och andra platser ge positiva känslor 
beroende på vem som upplever platsen Tuan (2002) förklarar plats med en mening som följer: 
What begins as undifferantiated space becomes place as we get to know it better and endow it 
with value (Tuan, 2002, s.6). När en plats får ett värde och när människor lär känna platsen 
blir ett odefinierat område en plats (Tuan, 2002, s.6). 

Definitionerna av plats och utrymme (på engelska place och space) varieras och 
sammanflätas av forskare inom ämnet geografi. En del anser att utrymme är abstrakt medan 
en plats är känd och konkret. Andra argumenterar för att både plats och utrymme är kända och 
konkreta (Cele, 2006, s. 35). Fler exempel på definitioner finns men denna uppsats kommer 
endast använda samt referera till plats och betrakta platsen som en del av utrymmet. Platsen 
kommer även definieras som fysisk och social. Med fysik menas hur platsen är utformad och 
ser ut och med social menas vilka aktiviteter som utförs på platsen. Gustafson (2006) 
förklarar att skolor har en viss fysisk arkitektur och när människor befinner sig på platsen blir 
den social. I det sociala ingår vilka människor som befinner sig där samt vad de gör.  
 
Tillhörighet till plats 
Dagliga aktiviteter i livet skapar förhållanden där individer kan utveckla relationer med andra 
individer eller grupper beskriver Nanzer (2004, s. 364-365). Genom de dagliga aktiviteterna 
kan emotionella tillhörigheter till platser också utvecklas fortsätter han beskriva. Plats 
refererar till positionen eller läget som har fått en speciell betydelse genom personliga-, 
grupp- eller kulturprocesser. Platsen är kontexten där processerna sker och som ofta ger 
relationer en mening. Nanzer (2009) menar att platstillhörighet definieras som en emotionell 
länk mellan människor och specifika platser. De platser där individer känner som mest 
tillhörighet är de platser som de har mycket erfarenheter från. Detta betyder oftast platser där 
de varit bosatta under en längre tid. Enligt Nanzer (2009) är platstillhörigheten resultatet av 
acceptansen av ett områdes värderingar, övertygelser och kulturella system som hjälper till att 
omvandla individuell känsla för att inte rota sig någonstans till ett godkännande av 
gruppnormer och tillhörighet för den geografiska platsen där gruppen är bosatt.��� Tillhörigheten 
kan också vara miljöbaserad. Människor som bor i ett område både begränsas av 
miljöförhållanden där samt har möjligheter till att utöva aktiviteter som skulle vara svåra eller 
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omöjliga att utöva någon annanstans förklarar Nanzer (2009). Miljön där människor är bosatta 
bidrar till att forma hur de upplever livet i regionen samt skapar unika värderingar och 
övertygelser, som innefattar starka emotionella band av tillhörigheter till platsen (Nanzer, 
2004, s. 364-365). 

Enligt Altman och Low (1992) spelar platstillhörigheten en stor roll i människors liv. 
Platstillhörigheten ger en känsla av trygghet då vad som erbjuds på platsen är förutsägbart och 
möjligheter för avkoppling, rutiner och kontroll erbjuds. Möjligheten till att knyta an till 
vänner, släkt och familj har betydelse i människors liv och med hjälp av platstillhörighet blir 
detta enklare då platsen kan påminna om barndomen eller familjer och släktingar. Den 
specifika platsen kan utgöra en del av en individs livserfarenheter och platstillhörighet 
medverkar för att skapa, underhålla och bevara en persons, grupps eller kulturs identitet. 
Individuell, kollektiv och kulturell självkänsla, egenvärde och stolthet stöds även med hjälp 
av platstillhörighet (Altman och Low, 1992).  

 
Känsla för plats 
Sense of place eller känsla för plats avser de känslomässiga band och anknytningar som 
människor utvecklar för särskilda platser eller miljöer, på en skala som kan sträcka sig från 
hemmet till nationen (Foote och Azaryahu, 2009, s.97-99). Begreppet tillhör modern 
kulturgeografi eftersom konceptet väver in olika uppfattningar, kognition, individens 
beteende, kulturellt värde, symbolism och mening (Foote och Azaryahu, 2009, s.97-99). 

Individer tenderar att skapa en anknytning till sin fysiska miljö och särskilda aspekter av 
platsen där de bor kan få en mening utöver det delade utrymmet förklarar Nanzer (2009). Till 
exempel kan individer bli en del av sitt grannskap eller omgivning snarare än att endast bo 
där. Värderingar och övertygelser som delas av invånarna i ett samhälle eller en region kan 
börja representera de egenskaper som gör platsen unik i ögonen på utomstående samt som en 
representant för de personliga värderingar och övertygelser hos de som bor där (Nanzer, 2004, 
362-363).  

Enligt Tuan (1980) behöver känsla för plats inte nödvändigtvis peka på positiva känslor 
utan platser kan frambringa känslor som fruktan och rädsla. Tuan (1980) framhäver även att 
vissa platser har större betydelse i samhället än andra och att dessa kan sägas ha en stark sense 
of place. Detta betyder att platsen har en stark identitet och karaktär som upplevs påtagligt av 
folk på platsen. Sense of place är beroende av mänskligt engagemang för att existera men det 
är även ett socialt fenomen som finns till oberoende av människors uppfattningar eller 
erfarenheter.  

Känslan i sense of place kan uppstå ur naturen i omgivningen men uppkommer vanligtvis 
via blandning av kulturella och naturliga utmärkande egenskaper i landskapet samt människor 
som bor på platsen. En känsla för plats kan förstärkas om platsen omnämns i exempelvis 
skönlitteratur, musik eller konst precis som Vimmerby har blivit Astrid-Lindgren-Land 
(Sanderoth, Werner och Båth. 2009, s. 58-59). 

Barns platstillhörighet 
För att förstå barns upplevelser av platser är det viktigt att även utforska deras relation till 
platser menar Cele (2006, s. 43-44). När människor interagerar med platser är våra minnen 
och känslor reaktioner på objekt, personer och själva platsen. Denna multidimensionella 
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upplevelse är något som enligt Cele (2006) karaktäriserar alla mänskliga upplevelser och 
uppfattningar. Personliga preferenser, intryck, sociala och kulturella identiteter kombineras 
med minnen som olika platser tar fram från en person. Vuxna använder logik och analyser för 
att förstå sin miljö medan barn oupphörligt utforskar sin miljö (Cele, 2006). Barnens 
interaktion med miljön är kroppslig. De luktar, tar på, smakar, klättrar och använder sina 
kroppar för att förstå och öka kunskap om sin miljö. Interaktioner med platser och upplevelser 
är en kontinuerlig utvecklande handling och relationen som skapas med platser som barn 
finns i många fall kvar hos personer som vuxna (Cele, 2006, s. 43-44). 

”Children’s geographies” eller på svenska ”barns geografier” är en disciplin inom 
kulturgeografin som uppmärksammar barn, tid, plats och rumslighet samt platsers betydelse 
för barn (Cele, 2006, s.12). Holloway och Valentine (2000) menar att ett av de viktigaste 
bidragen som kan göras inom geografin till barndomsstudier är att illustrera vikten av plats. 
De menar att genom detta kan mer detaljerad analys göras på barndomen som socialt 
konstruerad.  

Platser och byggnader där barn vistas är ofta annorlunda än de som används av vuxna 
beskriver James (1990, s. 279). Därför formar barnens platser en kontext för ett särskilt 
beteende som är fundamentalt skilt från kontexten för vuxet beteende fortsätter författaren 
förklara. När barn och vuxna delar ett utrymme, såsom offentliga platser eller hemmet, är det 
skillnad på vad de förväntar sig samt vad de förväntas göra på platsen. På grund av detta är 
det skillnad på hur barn och vuxna upplever samma miljö menar James (1990). Exempelvis 
kan en lekplats se olika ut för barn och vuxna. Barn använder platsen för att leka på olika sätt 
och de vuxna som följer med barnen dit använder platsen som en social plattform (James, 
1990, s. 279). 

James (1990) menar att barn ofta står utanför beslutsprocessen för platser där barn ska 
vistas. Dessa platser är i huvudsak konstruerade av vuxna samt kontrolleras av vuxna. 
Exempel på sådana platser är skola, köpcentrum, idrottsplatser och hemmet. Även platser för 
barn, som lekplats och skolgård, är skapade av vuxna utifrån sin föreställning av vad som är 
attraktivt för barn (James, 1990, s.179-180). 

2.3 Identitet 
Individer utvecklar en identitet genom en komplex interaktion mellan miljön och de socio- 
kulturella processerna som sker i livet (Nanzer, 2004, 366-367). Självindentitet är den del av 
resultatet från dessa interaktioner. Processerna möjliggör för individerna att skilja mellan sig 
själv, andra och den fysiska miljön och därmed utveckla en självbild (Nanzer, 2004, 366-
367). Intryck och upplevelser i barndomen är grunden till hur självidentitet uppstår och 
nationell medvetenhet ses av många som en viktig del av en modern människas identitet 
beskriver Scourfield et al (2006). Barndomen är också en strukturerande tid som kan 
definieras som förberedande inför värderingar och bekymmer i vuxenvärlden. Detta slår rot 
inom ett barn som fortfarande är formbart (Scourfield et al, 2006). 

2.4 Samspel mellan plats och identitet 
För många individer utvecklas de starkaste och mest långvariga minnena runt platser, 
händelser och människor delaktiga i: hemmet, skolan, familjen, semesterupplevelser med 
mera förklarar Nanzer (2004 s. 366-367). Det är den personliga och unika naturen av 
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upplevelser och minnen som förstorar dess betydelse i utvecklingen av en individs 
självidentitet fortsätter Nanzer (2004) förklara. Platserna där dessa händelser inträffar blir 
betydelsefulla och den fortsatta relationen med dessa människor och miljöer genom livet 
skapa en känsla av självidentitet.��� Enligt Nanzer (2004) kan platsidentitet ses som en del av 
självidentitet enligt. Självidentiteten består av specifika och medvetna övertygelser, 
tolkningar och utvärderingar av en själv. Därför är platsidentitet en aspekt av en individs 
identitet. Platsidentitet är livserfarenheter som har skapats av specifika omständigheter och 
personliga tolkningar (Nanzer, 2004, 366-367). 

På samma sätt som platser påverkar invånarna på platsen så kan invånarna skapa platser 
(Sanderoth, Werner och Båth, 2009). Bland barn och ungdomar bidrar en blandning av 
lokalpatriotism och delaktighet i kulturella mönster till att utveckla ett identitetsmönster 
menar Sanderoth, Werner och Båth (2009). Författarna förklarar att platsen där någon växer 
upp, där de har sin vardag och sina kompisar är en avgörande faktor i identitets – och 
trygghetsskapandet under uppväxten. Identiteten för barnen och ungdomarna utvecklas 
positivt genom att relationen mellan plats och identitet förstärks och intensifieras (Sanderoth, 
Werner och Båth, 2009).  

Graden av platsidentitet är enligt Nanzer (2004) baserad på två faktorer: den emotionella 
investeringen som gjorts av individen i en specifik plats och längden av anknytning till 
platsen. Vilken plats som helst kan vara meningsfull för individer och identifieras som 
hemma. Platsidentitet kan också vara baserat på mer abstrakta och symboliska betydelser, på 
samma sätt som nationalparker symboliserar vårt arv och exempelvis rapsfält och 
korsvirkesstugor symboliserar Skåne (Nanzer, 2004). 

2.5 Tidigare forskning  
Danielle van der Burgt kartlägger och analyserar i avhandlingen “Där man bor tycker man det 
är bra: Barns geografier i en segregerad miljö” (2006) hur barn rör sig i sitt vardagsliv i sina  
miljöer.  Hon undersöker även barns perspektiv på olika platser i den urbana miljön och hur 
de exempelvis känner trygghet, säkerhet samt hemmahörande. Ramverket för avhandlingen är 
boendesegregation och segregationens konsekvenser. De teoretiska perspektiv som van der 
Burgt tar upp i sin avhandling handlar om hur användning av det urbana rummet ser ut, hur 
platser används samt betydelsen av sociala relationer. Här finns inget fokus på identitet men 
hon tar upp place attachement och hemmahörande som en del av sitt teoretiska ramverk.  
Detta tas i uttryck som begreppet känsla för plats och tillhörighet till plats i denna uppsats. 
Författaren använder en rad olika metoder för att svara på avhandlingens frågeställningar, 
bland annat en kartstudie som även kommer användas i denna uppsats. De andra metoderna är 
en dagboksstudie som utförs av barnen, en enkät till barnens föräldrar och gruppintervjuer. 
Barnen som medverkar i undersökningen går i årskurs 5 respektive 7 och bor i sex eller sju 
olika avgränsande bostadsområden i en medelstor svensk stad. De olika bostadsområdena har 
olika socioekonomisk och etnisk befolkningssammansättning för att få med barn med olika 
bakgrunder i studien. En av slutsatserna till denna avhandling var, precis som titeln beskriver, 
att barnen gärna beskriver sitt eget område som lugnt och bra och trivs när de kan bo nära sina 
kompisar. 

Ytterligare en studie som fokuserar på barn i en svensk segregerad förort beskrivs studien 
“Vi och dom i skola och stadsdel – Barns identitetsarbete och sociala geografier” (2006) 
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skriven av Katarina Gustafson. Denna studie undersöker barns identitetsarbete och sociala 
geografier för barn i åldrarna 11-12 år samt hur detta tar sig uttryck i hur barn pratar och 
berättar om olika platser. Det teoretiska ramverket för Gustafsons avhandling utgörs av 
barndom som social konstruktion, identitet samt platsers betydelse för barns identitetsarbete. 
Detta ramverk har många likheter med teorier som tas upp i denna uppsats, men här ligger 
fokus mer på platsen och dess betydelse för barn till skillnad från barns identitetsarbete som 
Gustafson fokuserar på. I denna uppsats används även begreppet sense of place som 
Gustafson inte tar upp när hon pratat om plats och identitet. Även i Gustafsons studie används 
kartor som metod där en karta av skolgården och en karta på det studerade området användes. 
Andra metoder som brukas i Gustafsons avhandling är gruppintervjuer, fotograferande där 
barnen själva fick fotografera samt egna fältanteckningar. Avhandlingen visar att barns 
identitetsarbete sker på platser som bjuder in till aktiviteter och som kan konstrueras av 
barnen själva i deras identitetsarbete. 

En studie som undersöker barns känsla för plats på landsbygden återfinns i artikeln 
”Children’s sense of place in northern New Mexico” (2002). Artikeln som är skriven av 
Victorna Derr fokuserar på spansktalande barn och hur dessa relaterar till sin plats i norra 
delen av delstaten New Mexico i USA i relation till landet, familjen, kulturen och 
gemenskapen. Författaren studerar barn på landsbygden och i städer som har ett redan 
speciellt band till sina rötter i spansktalande länder. Familjen är väldigt viktig och kulturen ser 
helt annorlunda ut i jämförelse med i Sverige. 

Bruce Nanzer studerar och analyserar hur invånare i Michigan i USA känner för sin plats 
och detta beskrivs i artikeln ”Measuring Sense of Place: A Scale for Michigan” (2004). 
Författaren gör detta genom att skicka ut enkäter till invånare i staten där de får svara på ett 
antal påståenden om Michigan och välja på en skala från 1 till 6 om de håller med eller inte. 
Denna artikel tar upp det teoretiska perspektivet Sense of Place, som kallas känsla för plats i 
denna uppsats, och delar upp frågorna i teman platskänsla, platsberoende och platsidentitet. 
På samma sätt försöker denna uppsats undersöka hur barn i Tierps kommun känner för sin 
plats, men metodologin utförs på ett lite annorlunda sätt då det är barn som undersöks och inte 
invånare i stort. Nanzer visar i sin artikel hur människors känsla till plats inte beror på 
storleken av platsen och att de kan känna tillhörighet till en stor plats, i detta fall Michigan. 

När det gäller barn och hur de ser på olika aspekter av framtiden så har detta undersökts 
av Stina Ardenfors i arbetet ”Att lära för skolan eller livet – Barns tankar om sin framtid” 
(1999). Författaren jämför elevgrupper från två skolor och undersöker vilka tankar de har om 
framtiden, yrkesval samt att bli vuxen. Metoden för att undersöka detta var i uppsatsen 
intervjuer. Slutsatsen i studien visa att framtiden är något som barn tänker på och att de är 
positivt inställda till framtiden. Yrkesval för barnen styrs av ambitioner hos den sociala 
gruppen de tillhör samt yrken som vuxna i deras omgivning utövar. Även barnens intressen 
styr yrkesvalet enligt Ardenfors (1999). 

Dessa tidigare forskningar undersöker relationer mellan barn och plats eller invånare och 
plats på olika sätt samt med olika mål och deras studier är mer omfattande än denna uppsats. 
Vad som utmärker denna studie är att undersökningen fokuserar på landsbygden och mindre 
samhällen samt att undersökningarna omfattat ett större omfång av åldrar hos barnen då barn 
mellan årskurs 1 och 6 studeras. Forskingstomrummet som ämnas fyllas är relationen mellan 
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barn i åldrarna 6-12 och platsen de bor på med fokus på en hel kommun samt det enskilda 
samhället i en kommun som består av små tätorter och som kan klassas som en 
landsbygdskommun. Det är även relationen till platsen och hur barnens identitet kan kopplas 
till platsen de bor på som är i fokus i denna uppsats när tidigare forskning har studerat andra 
vinklar på plats och tillhörighet. När det gäller framtidsutsikten som studeras i denna uppsats 
har ingen av de tidigare forskningarna tagit upp detta i relation till platsen de bor på vilket gör 
det till en ny och intressant infallsvinkel. 

3. METOD 
För att kunna besvara frågeställningarna och syftet används olika metoder i denna uppsats. 
Genomförandet av studien kan liknas vid en fallstudie där en population och sedan en liten 
del av denna population (även kallt stickprov) undersöks och analyseras. Datainsamlingen har 
för populationen skett i form av en enkätundersökning och insamlingen av data för 
stickprovet har utförts genom gruppintervjuer och en kartstudie. Utformningen av 
intervjuerna grundades på uppsatsens syfte samt det teoretiska ramverket.  

Studien som genomförts har en kvalitativ infallsvinkel eftersom syftet är att undersöka 
hur barnen upplever sin värld och inte att erhålla statistik (Bell, 2000, s.13). 

3.1 Barn som respondenter 
I denna uppsats får barn själva svara på frågor kring deras relation till sin plats och genom 
hela undersökningen har det påpekats att deras åsikt är viktig. I en värld som ofta och på 
många sätt domineras av vuxna synsätt och kunskaper är det viktigt att synliggöra barns 
perspektiv och lyfta deras erfarenheter (van de Burgt, 2006). Christensen (2004) förespråkar 
vikten av att forskare ser barn först och främst som människor. Detta innebär att inte behandla 
barn som att de skiljer sig från vuxna vilket betyder att särskilda metoder för forskning inte 
behövs för studier med barn bara för att de är barn. I denna uppsats har inga speciella metoder 
används när barn har medverkat i studien.  Barnen har behandlats som jämlikar för att få ut 
seriösa och relevanta svar till undersökningen.  

3.2 Enkätundersökning 
Kvalitativa enkätundersökningar är lämpliga för att försöka förstå människors sätt att resonera 
eller reagera samt för att urskilja handlingsmönster hos en grupp (Trost, 2007, s.23). I 
enkätundersökningen är det viktigt att bestämma vilken population eller befolkningsgrupp 
som ska undersökas menar Trost (2007). Han förklarar även att om populationen är stor är det 
rimligt att välja ett urval eller stickprov av den studerade populationen. Data som samlas in 
via enkäter ska representera hela populationen på ett rättvist sätt (Trost, 2007, s.23). 

Enkätundersökningar består av frågeformulär med frågor som är relevanta för studiens 
syfte samt är kopplade till det teoretiska ramverket i studien förklarar Eliasson (2013, s.28-
29). Eftersom kvalitativa undersökningar vill förklara förhållanden och attityder hos de 
tillfrågade så är det viktigt att få så många svar som möjligt och att samla in svar från alla 
grupper bland de tillfrågade lika bra (Elisasson, 2013, s. 28-29). 

I samband med Tierp kommuns arbete för att få fram ett underlag till en vision utfördes 
en enkätundersökning hos samtliga tolv grundskolor i Tierps kommun. Enkäterna skickades 
ut till lärare för alla klasser i kommunen från förskolan till årskurs 9 samt några 
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gymnasieklasser. Lärarna på skolorna fick i uppgift att ställa ett antal frågor i sina klasser och 
redovisa detta för ansvariga vid Tierps kommuns utbildning -och barnomsorgsavdelning. 
Frågorna visas i Bilaga 1. Den insamlade informationen från enkätundersökningen kallas 
sekundärdata eftersom datan är insamlad från andra aktörer än författaren själv. Sekundärdata 
behöver inte betyda något negativt, men då författaren inte själv medverkat i utförandet kan 
vissa data sakna relevans (Eliasson, 2013, s. 24). I denna studie kategoriseras och analyseras 
svaren från alla låg -och mellanstadieklasser i Tierps kommun utifrån författarens 
utgångspunkter och analysen har ingen påverkan av Tierps kommun.  

3.3 Fallstudie 
Efter att enkätundersökning, gjord av Tierps kommun, var utförd och svaren var insamlade 
kunde det urskiljas vad som saknades i undersökningen för att svara på uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Utifrån detta utformades den största delen av datainsamlingen, nämligen 
fallstudien. För att komplettera enkätundersökningen samt för att bredda undersökningen 
utfördes fyra intervjuer på Vendels skola strax utanför Örbyhus. Denna skola ses alltså som 
uppsatsens fallstudie. Utgångspunkten för en fallstudie är en empirisk undersökning som 
kretsar kring en eller ett mindre antal undersökningsenheter. I en fallstudie är målet att belysa 
och undersöka det generella hos en undersökningsenhet genom att titta på det enskilda fallet. 
Genom att koncentrera studien mot det enskilda fallet erbjuds större möjligheter att gå in på 
detaljer och utföra djupgående studier.  

I fallstudier ligger ofta fokus på sociala relationer och processer och dessa tenderar att 
vara sammanlänkade samt ömsesidigt påverka varandra. Fallstudien erbjuder möjligheten att 
gå in på djupet för att undersöka komplexiteten i en situation till skillnad från en 
underökningsstrategi som ämnar täcka ett stort antal enheter, såsom en surveyundersökning.  
Fallet som utgör utgångspunkten i fallstudien är naturligt förekommande och forskaren 
försöker inte målmedvetet kontrollera vissa variabler som i ett experiment (Denscombe, 2000, 
s. 41-43). 

Grupperna som medverkade i fallstudien var en klass i årskurs 3 samt en klass i årskurs 
4-5 och intervjuerna skedde vid två olika tillfällen i respektive klass. I klass 3 medverkade 12 
barn och i klass 4-5 medverkade 22 barn. Klasserna på Vendels skolan utgör en fallstudie med 
syfte att undersöka hur barn känner tillhörighet till sin plats samt studera vilka platser som är 
viktiga för att känna denna tillhörighet. Urvalet av just årskurs 3 och årskurs 4-5 gjordes på 
grund av att det är barn som är i fokus för studien och förskoleklasser, högstadieklass och 
gymnasieklasser hamnar utanför ramen av vad studien undersöker. Gruppintervjuerna och 
kartstudien som förklaras nedan utfördes på Vendels skola under skoltid och med lärare 
närvarande. Lärarna var med under utförandet för att ge barnen trygghet, för att hålla ordning 
i klassen samt för att hjälpa till när barnen behövde hjälp, främst under kartövningen. 
 
Gruppintervjuer 
Då forskare ofta vill utnyttja mer än en informant i endast en intervju är gruppintervjun ett 
alternativ. I vissa fall kan gruppintervjuer vara mer upplysande än enskilda intervjuer då 
gruppintervjuerna säger något om hur människor resonerar i grupp. Det är viktigt att frågorna 
vid en gruppintervju inte ställs till en intervjuperson åt gången utan syftet med intervjun är att 
se hur gruppen interagerar med varandra och hur de bemöter varandras synpunkter. 
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Svårigheter med gruppintervjuer kan vara att vissa människor dominerar samtalet samt att 
grupptryck kan göra att endast åsikter som är ”acceptabla” inom gruppen uttrycks (Eliasson, 
2013, s. 24-25 och Denscombe, 2000, s. 136-137). 

Intervjuer kan utformas på olika sätt som sträcker sig mellan strukturerade och 
ostrukturerade där den strukturerade intervjun har ett i detalj genomarbetat intervjuschema 
och den ostrukturerade intervjun mer ser ut som ett improviserat samtal (Eliasson, 2013, 
s.26). Mitt emellan dessa typer av forskningsintervjuer finns den semistrukturerade intervjun. 
Vid semistrukturerade intervjuer finns en färdig lista eller intervjuguide med ämnen som 
avses behandlas och svaras på. Intervjuschemat är flexibelt för intervjuaren och respondenten 
tillåts utveckla sina idéer och tala detaljerat om ämnen som tas upp. Fokus ligger på att svaren 
är öppna och att den intervjuade utvecklar sina synpunkter (Denscombe, 2000, s. 134-135). 

Gruppintervjuerna hos klasserna på Vendels skola utfördes interaktiv vilket betyder att 
alla barn i klassen var delaktiga i intervjun. Gruppintervjuerna var av kvalitativ natur och 
första delen av gruppintervjun bestod av 8 påståenden. Från början var det 10 påståenden men 
under studiens gång blev det uppenbart att några påståenden inte passade in. Varje fråga eller 
påstående hade två eller fyra svarsalternativ och barnen fick ställa sig i ett hörn av 
klassrummet beroende på vad de svarade på den ställda frågan. När de hade ställt sig i ett hörn 
fick de frågan om hur det kommer sig att de ställde sig just där och de som ville räckte upp 
handen för att svara. Den andra delen undersökningen bestod av en gruppintervju där 
intervjuaren ställde ett antal frågor som eleverna fick räcka upp handen och svara på. 
Gruppintervjun var av semi strukturerad natur och frågorna varierade lite mellan 
intervjutillfällena. Tanken var att barnen skulle föra en egen diskussion mellan varandra 
utifrån frågorna som ställdes men så blev inte fallet. Istället räckte de upp handen för att rakt 
svara på frågorna som ställdes. Ingen diskussion fördes utan de fick utveckla och svara 
utförligt på frågor om tillhörighet och plats.  Hela gruppintervjun varade i cirka 10 minuter för 
varje klass. Detta på grund av att barnens rast precis skulle börja och mer intervjutid hanns 
inte med. Påståendena och frågorna visas i bilaga 2 
 
Kartstudie 
Den tidigare nämnda Danielle van der Burgt använder sig i sin avhandling “Där man bor 
tycker man det är bra: Barns geografier i en segregerad miljö” av en kartstudie för att 
undersöka och kartlägga relationer mellan klasskompisar (2006). Metoden har även används i 
andra studier, exempelvis av Lillemor Andersson Brolins, Sara Brolins och Fanny Rosenblad 
i rapporten ”Vårt Jordbro. Närmiljö ur ungdomars perspektiv” som gjordes för Rädda Barnen 
(1997).  I både dessa fall utfördes kartstudierna under lektionstid och varade under cirka 45 
minuter vilket motsvarar en lektionstimme. Van der Burgt (2006) genomförde kartstudien 
genom att först visa en stor karta på overhead och märka ut vissa referenspunkter såsom 
skolan och grönområden. Sedan delades kartor i A3-format ut till varje barn och de fick 
märka ut med olika pennor och klistermärken exempelvis platser som de tyckte om samt 
platser där det möte kompisar.  

Kartstudien i denna uppsats utfördes på likande sätt som den utfördes i van der Burgts 
(2006) avhandling.  Till att börja med delades en karta av Tierps kommun samt en karta in 
zoomat på Vendels socken i A4 storlek delades ut. Barnen fick då undersöka kartorna och 
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hitta referenspunkter såsom skolan och idrottsplatsen. Klass 4-5 fick även se kartorna på 
projektorn men detta visade sig överflödigt och gjordes inte för klass 3. Sedan förklarades hur 
kartstudien skulle gå till och ett frågeformulär delades ut till varje barn. De fick följa 
frågeformuläret och svara på olika frågor samt markera ut exempelvis platser de tycker 
mycket om med en färg, platser de gärna leker på fritiden med en annan färg samt platser som 
de tror är speciella och unika med Örbyhus med en tredje färg. Kartorna delades ut i svart-vit 
färg eftersom färgerna som de själva markerade med tydligt skulle synas. Kartstudien varade i 
cirka 45-50 minuter för varje klass. Frågeformuläret visas i bilaga 3 och kartorna visas i 
Bilaga 4 och 5. Kartorna är hämtade från Lantmäteriets hemsida.  

3.4 Avgränsningar 
Den plats som är i fokus för denna uppsats är Tierps kommun och de barn som medverkar i 
undersökningen är mellan 6 och 12 år och går i årskurserna 1-6. Två undantag har gjorts vid 
analysering av enkätsvar. Det första från Björkängskolan då svaren från klasserna F-2 
blandades samt svar från Ol Anderssonskolan där svar blandades från klasserna F-6. Alla barn 
som deltagit i studien är anonyma i denna uppsats och de olika klasserna har analyserats som 
en enhet och inte som enskilda individer. Några skolor svarade inte på enkäten som skickades 
ut av Tierps kommun och dessa tas således inte med i denna studie. Tio skolor av totalt elva 
svarade på enkäten men alla klasser i de medverkande skolorna svarade dock inte.  

Fråga 6 på enkäten som är gjord av Tierps kommun kommer inte presenteras eller 
analyseras i denna uppsats eftersom svaren från den frågan inte är relevanta för att besvara 
uppsatsens syfte och frågeställningar.  
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4. RESULTAT 
 
Detta kapitel presenterar de empiriska resultat utifrån de olika metoderna som utfördes för att 
svara på frågeställningarna på bästa sätt. Resultaten och svaren från enkätundersökningen som 
utfördes av Tierps kommun redogörs för och sedan presenteras resultaten från metoderna 
utförda hos fallstudien från Vendels skola; gruppintervjuerna och kartstudien. I 
enkätundersökningen deltog tio skolor och totalt trettio låg -och mellanstadieklasser. Från 
Vendels skola var det två klasser som deltog i gruppintervjuerna och kartstudien. Totalt var 
det 34 barn som deltog i de båda tillfällena.  

4.1. Enkätundersökning 
De trettio klasserna som deltog i enkätundersökningen har svarat mer eller mindre utförligt på 
frågorna som medföljde enkäten och i vissa fall saknas svar på en eller två frågor. Svaren är 
också väldigt lokala och kan skilja sig mycket från skola till skola. Nedan visas en 
sammanfattning av svaren på frågorna samt svar som är intressanta och viktiga för uppsatsens 
syfte. 

Enkätundersökningen visar att många klasser tycker att det bästa med Tierps kommun 
eller den lokala orten är naturen och lugnet. Även lokala platser som fotbollsplanen, badet 
eller skolan är positiva aspekter av att bo på just den platsen där de bor. Att orten som de bor 
på är liten och det mesta ligger i närheten beskrivs också om bra saker med kommunen. Ett 
par klasser beskriver att brottsligheten är låg vilket är en bidragande faktor till att de trivs. Till 
sist redogör barnen som medverkar i undersökningen att de trivs i Tierps kommun på grund 
av att de har många vänner och ”alla känner alla”. 

Faktorer som barnen inte gillar med att bo i Tierps kommun är att det ibland är skräpigt, 
det finns inget shoppingcenter och att det finns ”fullisar”, ”fyllon”, tiggare och bråkiga 
ungdomar i orterna. Barnen beskriver även aktiviteter eller butiker som saknas i kommunen 
såsom apotek, stadspark, skatepark, Subway och spelhall. En klass klagar på att godis inte är 
gratis och några andra klasser skriver att det saknar cykelvägar och vissa bilar kör för fort. I 
enkätundersökningen förklarar en klass att orten är så liten att man inte kan vara anonym 
vilket leder till att man inte kan vara sig själv. 

Platser som barnen ville visa en kompis om denne var på besök var ofta det lokala badet 
samt naturen och skogen. Även skolan, fotbollsplanen och lekplatsen var populära platser att 
besöka.   

När det gällde frågor om barnens framtid i enkäten fick barnen svara på vad de ville 
jobba med när de blev vuxna. Veterinär, polis, frisör, fotbolls- hockey – och innebandyproffs 
och lärare tillhörde de vanligaste svaren på framtida yrken men det fanns även svar som 
dinosaurieforskare, ”youtuber”, undervattenssvetsare, socialdemokrat och tre stycken ville bli 
ingenjörer. När det gällde var barnen ville jobba någonstans blev svaren inom Tierps kommun 
i många klasser i årskurs f-3. När barn i högre klasser svarade blev det mer internationella 
platser eller Uppsala/Stockholm som de ville jobba på. När barnen blev vuxna var det viktigt 
att det var rent, tryggt och säkert för att de skulle trivas. De ville även ha bra jobb, nära till 
jobbet och bra kommunikationer. Barnen ville bo i hus eller villa, utöva många aktiviteter och 
för att trivas skulle det vara jämlikt mellan män och kvinnor.  
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Barnen hade mycket åsikter om vad som kunde göras i kommunen och om de var 
politiker skulle de bestämma att fler affärer och lekplatser byggdes och de tyckte att 
miljöfrågor var viktiga. Naturen var ett återkommande tema för många klasser och de 
förklarar att de skulle se till att alla var rädda om naturen och att så många som möjligt ska 
kunna åka bil eller kollektivtrafik miljövänligt.  De ville även ha fred och skänka pengar till 
sjuka i andra länder samt att ”alla ska vara snälla och vara kompisar oavsett hudfärg” och att 
alla ska säga ”hej”.  

4.2 Gruppintervju 
Barnen i de två olika klasserna på Vendels skola utförde vid separata tillfällen först 
påståendeövningen där de fick ta ställning till olika påståenden som forskaren ställde. De fick 
även chansen att svara på hur det kom sig att de höll med eller inte höll med om påståendet.  
Efter påståendeövningen fick barnen sätta sig ned och en gruppdiskussion utfördes där de fick 
svara på frågor om bland annat hur de trivs på platsen där de bor. 
 
Påståenden 
Nedan följer resultaten av påståendeövningen (Se tabell 2).  Siffrorna visar hur många av 
barnen som ställde sig i de olika hörnen av klassrummet som representerade olika 
ställningstaganden.  

I Klass 3 valde alla elever att ställa sig i hörnet där de höll med om att de trivs bra i 
Vendelsbyggden och majoriteten av eleverna skulle vilja bo kvar i Tierps kommun hela sitt 
liv. När det gällde påståendet att de var stolta över att växa upp i Tierps kommun var det en 
del som hade svårt att greppa hur stolthet känns och valde då att svara ”vet ej”. För påstående 
4 gällde samma sak när det gällde att känna sig hemma någonstans. Många ställde frågor som 
”Hur vet man om man känner sig hemma?”, ”Hur är det att inte känna sig hemma?” och 
därför blev svaren på påståendet blandade.  

Barnen kände inte alltid att de kunde göra sina favoritsaker i Tierps kommun och de 
aktiviteter som togs upp var bland annat ridning och gymnastik som utfördes i Uppsala. Den 
största delen av klassen visste inte om det fanns någon bättre plats att bo på än Tierps 
kommun och argumentet var att de inte varit på eller bott på tillräckligt många ställen för att 
veta om det fanns bättre platser att bo på. Tio elever av tretton tyckte att uppväxten i 
Vendelsbyggden hade gjort dem till den de var. Några pratade om att naturen i Vendel och 
lugnet var bidragande faktorer till deras identitet.  

I det sista påståendet fick barnen välja mellan fyra alternativ för att svara på vad det bästa 
med Tierps kommun var. I klass 3 valde en naturen, fyra valde kompisar och resterande i 
klassen svarade att något annat var bäst med kommunen. Det var inte helt lätt för dem att 
förklara vad det var som var bäst men några svar var att allt var bäst eller att fotbollen var 
bäst.  
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Klass 3 Håller 
med 

Vet ej Håller 
inte 
med 

Påstående    
1.     Jag trivs bra i Vendelsbyggden.  13 0 0 

2.     Jag skulle vilja bo kvar i Tierps kommun 
hela mitt liv.  

0 5 8 

3.     Jag är stolt över att få växa upp i Tierps 
kommun. 

8 4 1 

4.     Jag känner mig hemma i Tierps kommun och 
Vendelsbyggden. 

6 5 2 

5.     I Tierps kommun kan jag göra alla mina 
favoritsaker. 

3 3 7 

6.     Det finns ingen bättre plats att bo i än i 
Tierps kommun.  

2 9 2 

7.     Att bo i Vendelsbyggden har gjort mig till 
den jag är.  

10 2 1 

8.     Det bästa med Tierps kommun är:    
a.     Naturen 1   
b.     Skolan 0   
c.     Mina kompisar 4   
d.     Annat, vad? 8   
Tabell 2. Svar från barn efter olika påståenden i årkurs 3 på Vendels skola. 
 
Se tabell 3 för resultatet från påståendeövningen med klass 4-5 på Vendels skola. Eleverna i 
klass 4-5 svarade att de trivdes bra i Vendelsbyggden eller att de inte visste och kompisarna 
var en bidragande faktor till varför de trivdes. De flesta i klassen ville inte bo kvar i Tierps 
kommun hela sitt liv eller svarade vet ej på påståendet. Barnen som svarade att de inte ville bo 
kvar i kommunen hela sitt liv förklarade att de ville bo närmre en stor stad eller upptäcka nya 
platser. Även för klass 4-5, precis som för klass 3, var det svårt att svara på frågan om de var 
stolta över att få växa upp i Tierps kommun och därför svarade majoriteten ”vet ej”. På 
påståendet om de kände sig hemma svarade de flesta att de inte visste eller att de höll med och 
även här var inte alla säkre på vad ”hemma” skulle definieras som.  

Barnen i klass 4-5 kände inte att de kunde göra alla sina favoritsaker i kommunen och en 
anledning var att det inte fanns någon bra shopping i kommunen utan detta fanns i Gävle eller 
Uppsala, 7 respektive 4 mil bort. För påstående 6 tyckte sju stycken att det inte fanns något 
bättre ställe att bo på än i Tierps kommun och tio stycken svarade att de inte visste. På frågan 
om de trodde att uppväxten hade gjort dem till den de var svarade de flesta att de inte visste 
och de svarade att det var många olika saker som påverkade hur man var som person, inte 
bara att de var uppväxta i Tierps kommun.  

Hos klass 4-5 valde många att svara att kompisarna var det bästa med kommunen. De 
som svarade annat på påstående 8 sa att djuren, ridning, motorcentret och judo var det bästa 
med Tierps kommun.  
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Klass 4-5 Håller 

med 
Vet ej Håller 

inte 
med 

Påstående    
1.     Jag trivs bra i Vendelsbyggden. 16 5 0 
2.     Jag skulle vilja bo kvar i Tierps kommun 
hela mitt liv. 

4 8 8 

3.     Jag är stolt över att få växa upp i Tierps 
kommun. 

3 16 2 

4.     Jag känner mig hemma i Tierps kommun och 
Vendelsbyggden. 

9 10 2 

5.     I Tierps kommun kan jag göra alla mina 
favoritsaker. 

2 4 15 

6.     Det finns ingen bättre plats att bo i än i 
Tierps kommun. 

4 10 7 

7.     Att bo i Vendelsbyggden har gjort mig till 
den jag är. 

6 11 4 

8.     Det bästa med Tierps kommun är:    
a.     Naturen 2   
b.     Skolan 1   
c.     Mina kompisar 11   
d.     Annat, vad? 7   
Tabell 3. Svar från barn efter olika påståenden i årkurs 4-5 på Vendels skola. 
 
Gruppdiskussion 
Under gruppdiskussionen fick eleverna tillfälle att utveckla varför de svarade som de gjorde 
under påståendeövningen och även prata fritt om Vendel och Tierps kommun i stort.  

Det som barnen i båda klasserna gillade med Vendel var naturen och det fina landskapet 
samt att det fanns mycket småvägar och inte bara stora motorvägar. Området är också lugnt 
och fotbollslaget är bra enligt barnen. De negativa sakerna som barnen hade att säga om 
Tierps kommun var att det var långt till bra shopping och att man inte är nära något 
överhuvudtaget. Det var också lite öde i Vendel och när eleverna ska börja årskurs 6 måste de 
byta till en skola i Örbyhus vilket de inte gillade. Slutligen tyckte barnen inte om att mycket 
skog avverkades i området eftersom skogen och naturen var en viktig del av Tierps kommun. 

När en diskussion i klass 3 om var man känner sig hemma påbörjades var det många barn 
som förklarade att de kände sig hemma när de var hemma i sitt hus hos sin familj men även 
hemma hos farmor, mormor och annan släkt. Denna släkt bodde då i Uppland. Även skolan 
kändes hemma förklarade de.  

I båda klasserna diskuterades hur man är som person om man är uppväxt på olika ställen. 
Klass 3 svarade med ett rungande nej när de fick frågan om man är olika om man kommer 
från olika platser. De sa även att alla är likadana och att alla från Vendel är snälla. Klass 4-5 
diskuterade att alla i Uppland är snälla och att man har finare dialekt än resten av landet. 
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Barnen förklarade att många håller på med sport i Tierps kommun och att de betraktas som 
lantisar i till exempel stockholmares ögon då de i Vendel inte är rädda för spindlar men 
stockholmare börjar skrika och hoppa så fort de ser en. De tyckte även att personer från 
Vendel var mer lugna än andra.  

När barnen presenterar sig för nya kompisar brukar de säga att de bor utanför Uppsala 
eller Örbyhus eftersom ingen vet var Vendel ligger. De kände inte att de tillhörde Örbyhus 
och det var inte ”deras stad” utan de kallade helst sig upplänningar eller Tierpsbor. Om en 
kompis skulle komma och hälsa på i Vendel skulle de visa djuren, träden, Vendelsjön eller 
vikingagravarna.  

4.3 Kartstudie 
De två klasserna som medverkade i gruppintervjuerna medverkade även i kartstudien. Studien 
utfördes med klasserna vid två tillfällen under samma dag med respektive klass var för sig i 
sitt egna klassrum. Minst en lärare eller pedagog var närvarande vid varje tillfälle för att agera 
som en hjälpande hand till barnen. De totalt 33 barnen fyllde i frågeformuläret samt 
markerade olika platser på två olika kartor med blandad entusiasm. De allra flesta barnen tog 
uppgiften på största allvar medan en eller två elever var mindre engagerade. I detta avsnitt 
presenteras sammanställda kartor av svar från alla barn utifrån olika teman som presenterades 
i kartstudien. Platserna som barnen själva märkt ut på sina kartor har sammanställts och 
markeras i de resulterande kartorna med en ifylld rektangel. När barnen har ringat in en stad, 
by eller större plats har denna även ringats in på den sammanställda kartan. I kartan som 
presenterar var barnen är när de inte är hemma eller i skolan används även ifyllda trianglar för 
att markera platser där barnen möter sina kompisar. Platserna som har markerats i de 
resulterande kartorna har endast markerats ut en gång även om många barn har markerat 
platsen på sina kartor. Platser som inte funnits med på kartorna men som barnen skrivit ut och 
ringat in har även på de sammanställda kartorna skrivits ut och ringats in. 

Mycket av det som barnen själva skrev på sitt frågeformulär beskrivs i resultatet under 
varje tema. Det är alltså inte bara själva platsen som barnen märkte ut på kartorna som 
presenteras i resultatet utan även det som barnen skrev på frågeformuläret (Se Bilaga 3 för 
frågeformulärets utforming) 
 
Vilka platser tycker barnen om? 
Många barn har markerat ut platsen där de bor när de fick frågan om vilka platser de tyckte 
om. Även fotbollsplanen som ligger på platsen som är utmärkt ”festplats” är flitigt markerad 
bland barnens kartor (Se Figur 3). Andra platser som markerat ut är platser som beskrivs som 
fina eller platser där kompisar eller släkt bor. Exempelvis är områden vid Vendelsjön 
markerade då det beskrivs som fint och har några badplatser (Se Figur 3).  
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Östhammar har utvisats för att ett par barn spenderar sina somrar där i familjens husvagn 
och några barn har markerat Öregrund eftersom de har en båt där eller spenderar loven där (Se 
Figur 2). Ytterligare platser som är angivna som platser där barnen gärna är på är platser där 
olika aktiviteter utförs som exempelvis ridning och karate samt multisportarenan i Tierp (Se 
Figur 2). Även skolan är markerad och barnen beskriver att de kan utföra många aktiviteter 
under rasterna samt leka med kompisar (Se Figur 3). 

Figur 2. Karta över Tierps kommun med platser som barnen tycker om markerade. 

Figur 3. Karta över Vendelbygden med platser som barnen tycker om markerade. 
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Var är barnen när de inte är hemma eller i skolan? 
På de sammanställda kartorna för detta tema så är platser där barnen möter sina kompisar 
markerade med ifyllda trianglar och platser där de utför aktiviteter markerade med ifyllda 
rektanglar. 

Skolan i Vendel är markerad som både plats för aktivitet och plats för att träffa kompisar 
och även Ottarsborg, som är utmärkt med ”festplats” på kartan, där en fotbollsplan finns är 
utmärkt med både en triangel och en rektangel (Se Figur 5). För platser där barnen träffar sina 
kompisar är ofta det egna hemmet eller kompisens hem markerat. Björklinge och Uppsala är 
platser utanför kartan som många beskriver att de utför aktiviteter som exempelvis gymnastik 
och musiklektioner (Se Figur 4). Barnen gillar många platser runt om i hela kommunen, samt 
några platser utanför kommunen. I Örbyhus finns en fritidsgård som har markerats ut med 
både triangel och rektangel och i Örbyhus utförs även andra aktiviteter som innebandy (Se 
Figur 4). Även Tierp är markerat som en plats där aktiviteter utförs samt där barnen träffar 
kompisar.

Figur 4. Karta över Tierps kommun med platser där barnen befinner sig när de inte är hemma. 
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Vilka platser ogillar barnen? 
Barnen hade svårt att välja ut platser som de ogillade och därför är få platser markerade på de 
sammanställda kartorna. En del barn valde skolan som en plats de ogillade med argument 
såsom att ”gillar inte skolan”, ”skolan är dryg”, ”man får läxor”, ”tråkiga lektioner”, ”inga 
unga lärare” och ”jättedåliga regler” (Se Figur 7). En annan plats som barnen inte gillade var 
Östhammar på grund av att det var tråkigt att vara där och att det inte var mysigt där (Se Figur 
6). 

Ytterligare platser som barnen inte gillade var Biblioteket i Björkling, Tobo för att det är 
skräpigt i naturen där och det finns fulla människor samt Gimo på grund av att ”de är galna 
där” (Se Figur 6). 

Figur 5. Karta över Vendelbygden med platser där barnen befinner sig när de inte är hemma 
markerade. 
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Figur 7. Karta över Vendelbygden med platser som barnen ogillar markerade. 

Figur 6. Karta över Tierps kommun med platser som barnen ogillar markerade 
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Var känner sig barnen hemma? 
De platser som barnen känner sig hemma är ofta samma ställen som de bor på samt ställen där 
de är ofta. Även platser där barnen kompisar bor och platser som de tycker om är samma plats 
som de känner sig hemma. Exempelvis så känner sig många hemma på Ottarsborgen 
(festplatsen och fotbollsplanen) där de ofta är för att spela fotboll eller träffa kompisar (Se 
Figur 9).  

Barnen känner sig hemma på många utspridda ställen i Tierps kommun, ända från 
Älvkarleby i norr till Uppsala som ligger utanför kommunen (Se Figur 8). 
 
 

Figur 8. Karta över Tierps kommun med platser där barnen känner sig hemma markerade 
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Vilka platser tycker barnen är unika med Tierps kommun? 
På sina kartor hade barnen markerat ut mer eller mindre samma ställen som de tyckte var 
unika med Tierps kommun. Ottarshögen, som är en gammal vikingagrav, samt kyrkan i 
Vendels var frekvent markerat. Vendelsjön var också markerat på många kartor och att 
argument var för att många fågelskådare åker dit och där finns många fåglar (Se figur 11). 

Örbyhus slott var ytterligare en plats som barnen hade markerat eftersom en kung har bott 
där (Se Figur 10). Några platser hade markerats utan någon motivering såsom Söderfors, 
Älvkarleby och Tierp (Se Figur 10). Några barn hade märk ut sitt hem som en unik plats i 
Tierps kommun just eftersom de bodde där. Naturreservatet Florarna var markerat som en 
unik plats av ett barn eftersom ”det bara finns sådan mark på några andra ställen” (Se figur 
10). 

Figur 9. Karta över Vendelbygden med platser där barnen känner sig hemma markerade. 
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Figur 10. Karta över Tierps kommun med platser som barnen tycker är unika markerade. 

Figur 11. Karta över Vendelbygden men platser som barnen tycker är unika markerade 
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH ANALYS 
 
Detta kapitel sammanfattar de viktigaste empiriska resultaten och knyter ihop dem med 
uppsatsens utgångspunkter, nämligen plats och identitet ur ett barns perspektiv. De empiriska 
resultaten diskuteras även i relation till de teoretiska perspektiv och tidigare forskning som 
har tagits upp tidigare i uppsatsen. 
 
Barnens relation till sin plats 
Svaren från de olika skolorna från enkätundersökningen om vad som är det bästa med att bo i 
Tierps kommun är många i stil med ”konstgräsfotbollsplanen vid Aspen”, ”Kul med badet i 
Söderfors” och ”Det är nära till Uppsala”. Dessa svar är väldigt lokala och kan inte visas som 
ett generellt svar för hela Tierps kommun. Till exempel är det nära till Uppsala för de skolor i 
södra delen av kommunen med inte för de som bor i den norra delen. Platserna som barnen 
beskriver som platser där de gärna spenderar tid är övervägande platser där barnen utövar 
olika aktiviteter tillsammans med kompisar. Sanderoth, Werner och Båth (2009) beskriver hur 
platser tilldelas en mening genom olika processer hos grupper samt kulturella processer. På så 
sätt får platserna som barnen beskriver en betydelse utifrån det sociala umgänget och platsens 
egenskaper.  

Naturen som en positiv aspekt av att bo i Tierps kommun upprepas i såväl 
enkätundersökningen, gruppdiskussionen och i kartstudien. I enkätundersökningen och i 
gruppdiskussionen uttrycker barnen specifikt att naturen är en av orsakerna till att de trivs i 
Tierps kommun. Även i kartstudien har barnen markerat ut flera platser i naturen runt i 
kommunen såsom Vendelsjön och en speciellt fin skog som platser där de gillar att vara. När 
påståendeövningen utfördes var den inte många barn som valde naturen som det bästa med 
Tierps kommun utan då var det populäraste svaret kompisarna eller andra saker som djuren 
eller en blandning av allt som var det bästa. Detta kan betyda att det inte är just platsen som 
gör att barnen trivs där utan det handlar om vilka som är på platsen samt vad de gör på 
platsen. Något som stödjer denna tes är att barnen i kartövningarna markerade ut sina egna 
hem, kompisars hem och platser där det utför olika fritidsaktiviteter som platser som de gillar. 

De flesta barnen svarade att de kände sig hemma i Tierps kommun eller att de inte visste. 
Anledningen till att de inte visste var att de inte hade bott på andra ställen och att de tyckte att 
man kan känna sig hemma på många olika ställen, till exempel på platser där kompisar eller 
släkt bor. Där barnen känner sig hemma kan tolkas som en plats där de känner en speciell 
hemkänsla eller platstillhörighet. Här skapas speciella minnen och upplevelser som gör att en 
speciell känsla för platsen skapas, nämligen känslan av att vara hemma eller hemmahörande. 
Cele (2006) beskriver minnen som en bidragande faktor till platstillhörighet. Cele (2006) 
menar att minnen runt en plats kombineras med intryck och sociala identiteter hjälper barn att 
skapa en platstillhörighet. För barn som använder kroppen genom att ta på och lukta på platser 
skapas denna platstillhörighet genom aktiviteter som sker på platser.  

Många av platserna som barnen markerade ut som platser där de gillar att vara på 
kartorna var platser skapade av vuxna för barn. Barnen gillade exempelvis skolan och 
idrottsplatsen: platser skapade av vuxna för både barn och vuxna. Precis som James (1990) 
beskriver så vistas barnen på platser som är skapta av vuxna och där barnen har stått utanför 
beslutsprocessen för hur platsen är utformad. Platser runt Vendelsjön var även markerade som 
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platser barnen tyckte om, vilket inte är platser som specifikt är skapat av vuxna, förutom 
kanske badplatser. Ingen av barnen motiverade sina markerade platser med att det var en egen 
skapad plats där de tyckte om att vara, detta hade till exempel kunnat vara en egengjord koja i 
skogen. Barnens favoritplatser var platser som planerats och byggts av vuxna. Platserna som 
barnen gillade var inte nödvändigtvis byggda enbart för barn. Exempelvis skolan är byggd för 
att både barn och lärare ska trivas bra.  

Platser som barnen ogillade var platser där det var skräpigt, tråkigt och omysigt. Även 
skolan presenterades som en plats de ogillade men det kan inte ses som oväntat då barn ofta 
ogillar skolan eller delar av den. Detta kan ses lite motsägelsefullt så barn även svarade att 
skolan var en plats de tyckte om. Faktorer som gjorde att barnen i Tierps kommun inte trivdes 
var att det var skräpigt, att det fanns fyllon och bråkiga ungdomar samt att kommunen saknar 
bra shoppingcenter. Barnen påpekade också att kommunen saknade andra ställen där de 
kunde utföra aktiviteter såsom stadspark, skatepark och spelhall. Det är alltså platser där de 
kan utöva olika sociala aktiviteter som de tycker saknas i kommunen. Dessutom ogillar 
barnen platser som är omysiga och skräpiga vilket betyder att detta är viktiga aspekter som 
påverkar hur barnen relaterar till platsen. Att ha en känsla för sin plats handlar inte bara om att 
ha en positiv känsla utan själva känslan kan var negativ precis som Tuan (1980) beskriver. 
Känslan för sin plats kan uttryckas på många olika sätt och med olika känslouttryck. Platserna 
har en tydlig karaktär (i detta fall skräpiga och omysiga) som upplevs starkt av barnen. 

Om barnen skulle få besök av kompisar skulle de visa upp den lokala fotbollsplanen eller 
badet. Även naturen var en plats som barnen ville visa upp. Vikingagravarna vid Vendel var 
en plats som barnen även ville visa sina kompisar och denna plats var också en plats som de 
tyckte var unik med Tierps kommun. Vikingagravarna som en kulturell plats i Tierps 
kommun kan förstärka känslan för sin plats och hjälpa till att skapa en identitet för platsen 
precis som Nanzer (2004) beskriver när det gäller platsidentitet. Platsens symboliska värde för 
invånarnas arv hjälper till att skapa anknytning till platsen och att känna en platstillhörighet. 
Stoltheten för att få växa upp i Tierps kommun var svår att mäta utifrån påståendeövningen då 
många barn hade svårt att greppa vad stolthet betydde och hur man egentligen kände det. 
Platserna som barnen ville visa för sina kompisar kan ses som platser de känner stolthet för 
och gärna visar upp. De mest populära platser som barnen ville visa upp var platser där de 
kunde utföra aktiviteter med sina kompisar. Även naturen och träden var något de var stolta 
över och ville visa upp. Enligt Altman och Low (1992) kan en platstillhörighet skapas genom 
bland annat stolthet över platsen då platstillhörigheten ger en känsla av trygghet och 
igenkännande. Platstillhörigheten stärks alltså hos barnen då de har en plats att känna stolthet 
över. 

De olika platserna där viktiga aktiviteter utförs finns bara på enstaka ställen i kommunen 
och invånarna måste då åka, kanske långa sträckor, till just den platsen där det finns möjlighet 
att utföra denna aktivitet. Barnen får då en geografiskt större platskänsla än någon som bor på 
en plats där alla aktiviteter är samlande, exempelvis en förort i en stor stad. Detta kan även ses 
på kartorna som barnen arbetade med där områden och platsen över hela kommunen är 
markerade när det gäller platser de gillar att vara på och där de utför fritidsaktiviteter. I en 
kommun med få stora samhällen samlas många i det största samhället för att det är där de kan 
uträtta ärenden, träffa kompisar och utföra aktiviteter. Precis som Nanzer (2004) visade i sin 
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artikel om att känslan för sin plats inte är begränsad i storlek, är barnens känsla för sin plats 
stor och stäcker sig över hela kommunen. 

Eftersom platser barnen tycker om ofta är platser där de utövar aktiviteter tillsammans 
betyder det att barnen är sociala aktörer i enighet med hur Gustafson (2006) beskriver barn 
som sociala aktörer. Barnen i Tierps kommun som sociala aktörer påverkar och blir påverkade 
av sin miljö. Miljön påverkar hur de kan utföra de aktiviteter som de vill utföra och hur de rör 
sig på sin plats. De påverkar även miljön genom hur de använder dessa platser och utifrån 
Tierp kommuns visionsarbete får de vara med och påverka området där de bor. Precis som 
Gustafson (2006) beskriver konstruerar barnen i Tierps sin miljö och skapar förutsättningar 
för denna miljö. 
 
Identitet och plats 
Att försöka undersöka hur barnen ser på sin identitet beroende av platsen de bor på var 
komplicerat och att tolka barns svar rätt är en labyrint i sig. En begränsning i arbetet under 
hela studiens gång var just att förstå och tolka barn. I denna studie valdes det att tolka barn 
bokstavligt för att sedan analysera och diskutera dessa svar. För att kunna svara på uppsatsens 
frågeställning om barnens identitet diskuteras därför i detta avsnitt allt resultat som 
framkommit från de olika intervjuerna, undersökningarna och studierna där barnen nämnt 
identitet, hur man är på olika platser och uppväxt. 

I enkätundersökningen tyckte barnen att lugnet och naturen var en del av varför de trivdes 
i Tierp och från gruppdiskussionen kom det fram att invånare i Tierps kommun är mer lugna 
än andra. Detta kan tyda på att barnen förknippar sin plats med sig själva. Precis som van der 
Burgt (2006) kommer fram till i sin avhandling så beskriver barnen gärna platsen de bor på 
med positiva attribut.  

Eftersom en individs identitet utvecklas utifrån en interaktion mellan miljön och sociala 
processer enligt Nanzer (2004), kan den lugna egenskapen hos boende i Tierps kommun ha 
utvecklats i samverkan med skogen och lugnet där samt hur de använder platsen. Som tidigare 
nämnts så var platser som barnen tyckte om att vistas på platser där olika aktiviteter utfördes. 
Gustafson (2006) visar i sin avhandling om barns identitetsarbete att detta arbete sker på 
platser som inbjuder till aktivitet och som barnen själv kan konstruera. Detta kan även 
tillämpas i denna uppsats då barnen på dessa platser spenderar den mesta delen av sin fritid 
och därför är en viktig plats där en identitet utvecklas. På platser där barnen utför aktiviteter 
får de vara med att konstruera platsen genom att utföra de olika aktiviteter och ge platsen en 
mening.   

Intryck och upplevelser som sker under bandomen ligger till grund för hur barn utvecklar 
en självidentitet enligt Scourfield et al (2004). Många av barnen i Tierps kommuns 
upplevelser sker runt hemmet, på platser där de utför olika aktiviteter samt i skolan. Alltså de 
platser där de spenderar mycket tid och trivs. Intryck som barnen får av att bo i Tierps 
kommun är som tidigare sagt lugnet och naturen. Dessa intryck och upplevelser tillsammans 
hjälper alltså barnen att skapa en självidentitet utifrån sin plats. 

I gruppdiskussionen sa barnen att folk från en mindre ort i Tierps kommun inte är rädda 
för spindlar medan Stockholmare ofta är det samt att folk från Tierps kommun ses av andra 
som lantisar. Faktumet att andra ser dem som lantisar behöver inte betyda att de själva 
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identifierar sig som det, men under gruppdiskussionen ägde de sin identitet som 
landsbygdsbor genom att förlöjliga hur stockholmare inte kan hantera smådjur på samma sätt 
som de själva kan. Lokalpatriotism och delaktighet i kulturella mönster förklarar Sanderoth, 
Werner och Båth (2009) som en del i hur barn utvecklar ett identitetsmönster. Att barnen 
känner stolthet för vissa platser såsom gamla vikingagravar, det vill säga lokalpatriotism, samt 
att de deltar i uppfattningen om tierpsbor som ”lantisar”, det vill säga deltar i kulturella 
mönster, betyder att dessa processer hjälper barnen att utveckla en identitet genom känslan för 
platsen. 

Sexton barn av totalt trettiofyra barn svarade på påståendeövningen att deras uppväxt i 
Vendelbyggden hade gjort dem till den person som de var idag, tretton stycken sa att de inte 
visste och fem stycken höll inte med. Fler barn kunde alltså säga att platsen de bodde på 
påverkade deras identitet än de som sa att platsen inte hade någon betydelse alls. I 
gruppdiskussionen sa de yngre barnen att det inte var någon skillnad på hur en person var om 
de bodde i Tierps kommun eller i Skåne. Detta kan tolkas utifrån att barn i skolan ofta lär sig 
om allas lika värde och att alla är lika värda oavsett var de kommer ifrån. De yngre barnens 
svar kan alltså ha syftat på detta och inte på identitet som var syftet med diskussionen. 
Barnens svar är inte alltid av typen som önskar och det blir problematiskt eftersom man inte 
kan framtvinga den typ av svar som är önskvärda för uppsatsens syfte.  

När barnen skulle förklara för nya kompisar var de bodde sa de ofta ”utanför Uppsala” 
och de kallade gärna sig själva upplänningar eller tierpsbor. De relaterar alltså till sin plats 
genom att identifiera sig med landskapet Uppland eller kommunen Tierp. Det närmsta större 
samhället Örbyhus, för barn som bodde i Vendel, var ingen plats de ville identifiera sig med. 
Platsen som barn identifierar sig med är alltså ett stort område kanske på grund av att de rör 
sig i stora delar av kommunen eftersom det är där de utför olika fritidsaktiviteter.  
 
Framtid 
I enkätundersökningen fick barnen frågan om vad de skulle vilja ändra på om de var politiker 
och många svar var att de ville bevara naturen och värna om den samt att kollektivtrafiken 
skulle ske på ett naturvänligt sätt. Naturen var alltså en viktig del om de skulle bo eller jobba i 
Tierps kommun i framtiden. Dessutom svarade barnen att en sak som gjorde att de inte trivdes 
med Tierps kommun var nedskräpningen på vissa platser. Naturen var en viktig del för att de 
skulle kunna trivas, och naturen var någon de ville bevara till framtiden.  

När det gäller framtiden så var det inte många som ville bo kvar i Tierps kommun i hela 
sitt liv. Däremot sa några att de kanske ville bo någon annanstans ett tag och sedan flytta 
tillbaks.  Barnen ville jobba med yrken som många barn ofta vill jobba med i de åldrarna, det 
vill säga polis, veterinär och lärare och alla dessa jobb är möjliga att arbeta med i Tierps 
kommun. Att yrkesvalet styrs av barnens intressen visas genom att många vile bli proffs inom 
den sport de sysslade med på fritiden. Detta stämmer överens med Ardenfors (1999) slutsats 
om att intressen styr yrkesval. Någon slutsats om att barnen blir påverkade av vuxna i sin 
omgivning när det gäller framtida yrken kan inte dras i denna uppsats. Många ville bli lärare, 
ett yrke som är ständigt återkommande i deras liv, men inte många svarade att de ville arbeta 
inom tillverkningsindustrin som är den största arbetsgivaren i kommunen. Många av de yngre 
barnen sa även att de ville jobba kvar i Tierps kommun när de blev vuxna. För de äldre barnen 



33 

var det olika platser ute i världen eller Uppsala/Stockholm som var populära val för framtida 
arbetsplats. Ju äldre man blir desto mer intryck får man och ju mer lär man sig. Detta kan 
betyda att de äldre barnen har mer kunskap om vad för möjligheter som finns och vad de kan 
göra i framtiden. Tillhörigheten till en plats kan förstärkas av längden av anknytning, i tid, till 
platsen enligt Nanzer (2004) men eftersom barn under barndomen tar intryck av och tar till 
sig omgivningens kulturer och normer utifrån hur Gustafson (2006) förklarar processen av 
socialisation kan åsikter om platsen ändras snabbt under barndomen. 

6. SLUTSATS 
 
Denna uppsats har studerat och analyserar hur barn i Tierps kommun relaterar till sin plats, 
hur platsen de bor på påverkar deras syn på sin identitet samt hur barnen ser på sin framtid i 
kommunen. Barnen som är mellan 6 och 12 år och går i låg –och mellanstadieklasser i Tierps 
kommun har genom en enkätundersökning gjord och utförd av Tierps kommun svarat på 
frågor om bland annat vad de gillar med kommunen, vad de skulle vilja förbättra samt vad de 
skulle vilja jobba med i framtiden. Svaren från enkätundersökningen har tillsammans med en 
större fallstudie av två klasser vid Vendels skolan i Tierps kommun utgjort datainsamlingen 
för uppsatsen. Fallstudien vid Vendels skola i södra delen av kommunen utgjordes av två 
moment. Dessa moment var en påståendeövning och gruppdiskussion samt en kartövning. En 
klass i årskurs 3 samt en klass i årskurs 4-5 medverkade i fallstudien och denna utfördes under 
två dagar på skolan i fråga med varje klass för sig.   

Svaren från enkätundersökningen och fallstudien som använts i uppsatsen har analyserats 
utifrån teorier och platstillhörighet, platsidentitet, barn som sociala aktörer samt känsla för 
plats. Uppsatsens visar på att det finns ett antal olika aspekter som påverkar hur barn i Tierps 
kommun relaterar till sin plats. Platsens egenskap och det sociala umgänget ger platser som 
barnen besöker en mening och påverkar hur de relaterar till sin plats. De känner 
platstillhörighet när de spelar fotboll med sina kompisar, när de är hemma hos sin familj eller 
släkt och när de känner stolthet över kulturarvet genom vikingagravarna i kommunen. Det är 
på platser där minnen skapas, där de känner sig hemma, i olika sociala sammanhang samt på 
platser som är unika för Tierps kommun som ger dem en känsla av platstillhörighet. Barnen 
relaterar även till sin plats genom vilken känsla som yttrar sig på olika miljöer. De känner sig 
otrygga när de möter fyllon inne i samhället, de känner att de är omysigt när de är skräpigt, de 
känner lugn i naturen och de känner stolthet i kulturarvet. De beskriver även gärna sin plats 
med positivt laddade ord. 

Barn i Tierps kommun känner en stor platstillhörighet och platsidentitet på grund av 
att de identifierar sig med hela kommunen eller landskapet de bor i istället för själva orten 
de bor på. Kommunen saknar stora samhällen där många aktiviteter och ärenden kan 
utföras och dessa är istället utspridda i hela kommunen. Detta gör att barnen använder 
många platser i kommunen istället för att endast använda en mindre plats.  

För barn i Tierps kommun var naturen en stor del i hur de identifierade kommunen och 
att de var landsbygdsbor var en identitet de tog på sig. Barnen tyckte att uppväxten i Tierps 
kommun hade påverkat vilken person de är idag och samverkan mellan naturen, lugnet och 
hur platsen används är den del av hur en individs identitet utvecklas. De yngre barnen 
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tyckte dock inte att de var någon skillnad på personer som växte upp på olika ställen i 
Sverige, alla var likadana tyckte dem.  

Framtiden var något som barnen tänkte på och något som de ville påverka. Om barnen 
i Tierps kommun stannar kvar i kommunen som vuxna skulle de vilja bevara naturen, hålla 
det rent och de ville kunna känna sig trygga. Intressen som barnen hade för tillfället 
påverkade vad de ville arbeta med i framtiden men kommunens traditionella arbeten var 
inget som syntes på barnens svar om framtida jobb. Yngre barn ville jobba kvar i 
kommunen när de blev vuxna och de lite äldre barnen vill jobba ute i världen, i Stockholm 
eller i Uppsala. Barnen ville även i framtiden att fler affärer och lekplatser skulle byggas i 
kommunen, platser där de kan vara, umgås, skapa en mening och stärka sin platskänsla.  

 
Vidare forskning 
För att kunna undersöka hur barn i hela Tierps kommun relaterar till sin plats kan vidare 
forskning i ämnet innehålla fallstudier i flera olika delar i kommunen. Detta eftersom 
platskänslor och platstillhörighet kan skilja sig i exempelvis de nordligaste delarna i 
kommunen jämfört med de sydligaste delarna. Gävle är den närmsta staden för invånarna i 
norra delen av kommunen och Uppsala är närmst för de boende i den sydliga delen vilket 
kan påverka hur en känner platskänsla samt hur en relaterar till sin plats. 

Att studera barn på en annan plats än i skolan kan även vara en utgångspunkt för 
vidare studier. I skolan, där studien i denna uppsats utförs, kan barn påverkas av andra 
barn, av miljön samt av lärare. A tt studera barn när de använder sina olika platser hade 
varit intressant. Speciellt platser där aktiviteter utförs och platser där barnens 
identitetsarbete pågår skulle vara en intressant infallsvinkel på hur barnen relaterar till sin 
plats.  

Framtiden och framtidsutsikten hos barn i kommunen skulle kunna utvecklas och 
kanske framtidsutsikten jämfört med barn i andra delar av landet eller kommunen och med 
andra sociala förutsättningar kunde studeras. Detta kunde vara intressant för att se 
skillnader och likheter i ambitioner hos barn som är uppväxta på olika platser samt studera 
ifall trender om framtidsutsikter kan utläsas utifrån vilken plats barnen är uppväxta. 
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Bilaga 1 
 
Enkät gjord av Tierps kommun 
 
Nutid 

1. Vad är det bästa med att bo här? (orten eller Tierps kommun) 
2. Finns det något du inte gillar med att bo här? (orten eller Tierps kommun) 
3. Om du får besök av en kompis som bor någon annanstans, vad vill du visa 

honom/henne då? (dvs ta med honom/henne till, t ex en plats eller en aktivitet i 
kommunen) 
 

Framtid 
4. Vad skulle du vilja jobba med? (yrke/arbetsuppgift) 
5. Var vill du jobba någonstans? (ort/plats) 
6. Om du får barn när du blir vuxen, hur vill du då att deras skola ska vara? 
7. När du blir vuxen, hur ska det då vara för att du ska trivas som bäst? 

a. Hur ser miljön ut? (Hur ser omgivningarna ut? Hur mår miljön (skog, sjöar, 
åkrar etc). Hur bor du? Mycket kan vägas in) 

b. Om du ska någonstans hur åker du? (buss, tåg, bil ….) 
c. Vad gör du på fritiden? 

 
Avslutande fråga 

8. Om du fick vara den politiker som bestämde i kommunen, vad skulle du bestämma 
då? 
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Bilaga 2 
 
Påståenden och guide till gruppintervju 
 
Påståenden 

1. Jag trivs bra i Vendelsbyggden. (Vad är bra?) 
2. Jag skulle vilja bo kvar i Tierps kommun hela mitt liv. (Hur kommer det sig?) 
3. Jag är stolt över att få växa upp i Tierps kommun. (Vad med Tierps kommun gör dig 

stolt?) 
4. Jag känner mig hemma i Tierps kommun och Vendelsbyggden. 
5. I Tierps kommun kan jag göra alla mina favoritsaker. 
6. Det finns ingen bättre plats att bo i än i Tierps kommun. (På vilket sätt?) 
7. Att bo i Vendelsbyggden har gjort mig till den jag är. (På vilket sätt?) 
8. Det bästa med Tierps kommun är: 

a. Naturen 
b. Skolan 
c. Mina kompisar 
d. Annat, vad? 

 
Diskussionsämnen 

• Trivs ni i Vendels? Varför? Vad är bra/dålig med Vendels? Vad kan bli bättre? Var i 
Vendels/Tierps kommun är ni gärna på fritiden? 

• Känner ni er hemma i Örbyhus/Tierps kommun? Ja, nej, varför? Var känner ni er mest 
hemma? Känner ni er hemma någon annanstans också? 

• Hur är man när man bor i Tierps kommun? Jämfört med andra ställen i Sverige t.ex 
Skåne? Är man olika på olika platser 

• Är det viktigt att bo i en stad? Ja, nej, varför? Hur ”är” man om man bor i 
Örbyhus/Tierp? Påverkas er framtid av att ni bor just här? 
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Bilaga 3 
 
Frågeformulär till kartstudie 
 
 

1) Vad heter området eller områdena där du bor? 
 

_______________________________________________________________ 
 

2) Markera med lila penna på kartan där du bor. (Markera fler ställen om du bor på flera 
ställen) 
 

a. Hur länge har du bott där du bor nu? _______________________________ 
 

3) Markera med blå penna var dina kompisar bor. 
 

4) Markera med orange penna den plats eller platser där du möter dina kompisar. 
 

a. Vad är det för platser och varför träffas ni på denna plats eller platser? 
 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
b. Är dessa platser inomhus eller utomhus? _____________________________ 

 
5) Markera med gul penna den plats eller platser där du utför aktiviteter på fritiden, till 

exempel fotboll, ridning, dans eller liknande 
 

a. Om platsen där du utför aktiviteter inte finns på kartan, sätt ett kryss 
här:________ 

b. Var utförs i så fall denna eller dessa aktiviteter?_________________________ 
 

6) Nämn de fritidsaktiviteter du gör? 
1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 
4. ________________________ 
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7) Markera med grön penna den plats eller platser som du tycker om, där du gärna är. 
Om det är ett större område använder du den gröna pennan och ringar in området. 

 
a. Vad är det för platser och varför gillar du den här platsen eller platserna? 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
b. Om du inte har en sådan plats, sätt ett kryss här: _______ 

 
 

8) Markera med brun penna den plats eller platser som du ogillar. 
 

a. Varför ogillar du denna plats eller dessa platser? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

b. Om du inte har en sådan plats, sätt ett kryss här:______ 
 
 

9) Markera med rosa den plats eller platser där du känner dig hemma. 
 

a. Om du inte känner dig hemma någonstans på kartorna, sätt ett kryss 
här:______ 
 

b. Var känner du dig hemma i så fall?___________________________________ 
 

10) Markera med röd penna platser som du tror är speciella och unika med Tierps 
kommun. 
 

a. Vilka är dessa platser och varför är dessa speciella och unika? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Bilaga 4 
 
Karta över Tierps kommun 
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Bilaga 5 
 
Karta över närområdet runt Vendel  

©
 Lantm

äteriet

E 638590N
 6667651

N
 6674723

1:38 954

Koordinatsystem SWEREF 99 TM E 649614


