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Sammanfattning 
Det gemensamma syftet med antologin är att genom deltagande observationer och intervjuer få en inblick i barns 
vardagskultur. Detta fokus har vi valt på grund av att vi tycker att det är intressant att se hur barn tar efter 
vuxenvärlden och hur de socialiseras in i samhällets normsystem. Barns vardagskultur är uppbyggd av en mängd 
olika företeelser som sker på många olika platser i samhället. Vi har därför valt att diskutera några utav dessa 
företeelser. Magnus Palmqvist skriver i sin del, Barns lek ur ett genusperspektiv, om hur barn, i åldrarna 6-9, leker ur 
ett genusperspektiv. Han diskuterar detta utifrån hur flickor och pojkar ritar och beter sig på ett fritidshem. Stina 
Jornefelt skriver i sin del, Barns lek – En studie om lekens betydelse i förskolan, om hur barn, i åldrarna 3-5, 
använder sig av lek i förskolan. Viktiga aspekter i antologidelen är leksaker och den ”fria leken”. Linda Forss skriver i 
sin del, Barns kläder – En studie med fokus på förhandlingen om och synen på barns kläder, om barns och vuxnas 
syn på kläder, hon diskuterar även förhandlingen om kläder dem emellan. Den åldersgrupp hon fokuserat sig på är 
barn upp till 12 år. 
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Inledning 
Linda Forss, Stina Jornefelt, Magnus Palmqvist 

 
Någonting som vi alla har gemensamt är att vi alla varit barn, vi har alla lekt och uttryckt oss på 
olika sätt via exempelvis kläder. Detta är någonting som tillhört vårt förflutna och varit en del av 
vår vardag under barndomsåren men som man ofta tar som självklart och inte reflekterar så 
mycket över. Vi ser varje dag barn som leker i lekparker och skolgårdar, vissa gungar, vissa spelar 
fotboll och andra står i grupper och pratar. De ser alla olika ut och beter sig på olika sätt, de är 
alla unika, men de har alla gemensamma komponenter i sitt liv. De är alla inne i en 
socialiseringsprocess som präglas av en mängd olika saker såsom kläder, leksaker och lek.     
 
Barndomen har idag ett eget värde då barnet uppmuntras till att vara barn så länge som möjligt 
och leken anses som utvecklande på många plan för barnet vad gäller den kreativa, intellektuella 
och sociala biten. Idag har forskning kring barns vardagsliv ökat från att förr inte varit en bred 
forskningsdisciplin. Intresset för barns vardagsliv är stort och vi ska i denna antologi redogöra för 
de studier vi gjort angående barns lek och kläder.  Vi fann det intressant att studera vardagen för 
att på något sätt fånga ett ”normaltillstånd” i bemärkelsen att studera det som varje dag är med 
och bygger upp vardagen i ett barns liv.          

Syfte 
Det gemensamma syftet med antologin är att genom deltagande observationer och intervjuer få 
en inblick i barns vardagskultur gällande kläder och lek. Detta fokus har vi valt på grund av att vi 
tycker att det är intressant att se hur barn tar efter vuxenvärlden och hur de socialiseras in i 
samhällets normsystem. Vi i gruppen kommer alla ha olika inriktningar inom ämnet, hur barn 
förhåller sig till leksaker och varandra i leken, hur barn leker ur ett genusperspektiv och hur barn 
och vuxna ser på och förhandlar om barns kläder. 

Grundad teori 
Grundad teori utvecklades på 1960-talet av sociologerna Barney Glaser och Anselm Strauss. 
Glaser och Strauss var missnöjda med de traditionella metoderna och ville utveckla en metod 
med mer empirisk förankring. Influenserna fick de båda forskarna från den symboliska 
interaktionismen, som enligt Herbert Blumer studerar hur individen utvecklas och skapar mening 
i samspel med andra. Detta fick Galser och Strauss att utveckla en metod som studerade 
mellanmänskliga handlingar och individers uppfattningar om verkligheten i boken The Discovery of 
Grundad teori: Strategies for Qualitative research (1967). 1   
 

                                                 
1 Hartman, (2001), s. 28-29 
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Syftet med grundad teori är att genom analys av främst kvalitativa data, exempelvis intervjuer, 
generera teorier. Det som skiljer grundad teori från många andra metoder är att andra metoder 
ofta använder sig av redan existerande teoribildningar som hypoteser redan innan de går ut i fält. 
I grundad teori ska forskaren angripa fältet förutsättningslöst och från dessa empiriska data 
generera nya teorier och idéer.2 Viktigt för forskare som använder sig av Grundad teori är också 
att vara öppen för det fält som undersöks och ha så pass stor trygghet att forskaren står emot de 
givna teoretiska ramverken som finns.3 Grundad teori är en kvalitativ forskningsmetod som är 
lämplig när sociala samspel ska studeras därför är det ofta forskare inom samhällsvetenskapliga 
discipliner som har använt sig av det.4  
 
Hartman beskriver grundad teori som den gyllene mittenvägen då den är en induktiv metod med 
deduktiva element. Med induktiv metod menas att forskaren utifrån empirin finner teorier medan 
den deduktiva metoden utgår från att forskaren har hypoteser innan fältet studeras.5  

Tillvägagångssätt 
Grundad teori är en mycket regelstyrd metod med en mängd olika begrepp och direktiv. Vi ska 
emellertid endast ge en kort förklaring på hur grundad teori går till för att ge en bättre förståelse 
för hur våra tankar och idéer har vuxit fram i respektive antologidel.   
 
I grundad teori börjar forskaren med att välja ett fält, ett område, som ska utforskas. Det är först 
på fältet som forskaren finner de problem hon/han ska studera. Arbetet är att samla i data från 
intervjuer och observationer, vilket vi förklarar tydligare nedan. Datamaterialet ska sedan 
bearbetas och forskaren ska utifrån sitt material finna frågor som hon/han ska jobba vidare med. 
Det som är speciellt med grundad teori är att insamlandet av data och dess analys sker parallellt. I 
början av datainsamlandet ska forskaren vara väldig öppen för att senare sortera sitt material och 
utifrån olika kategorier gå djupare in på det som forskaren finner intressant. Forskaren måste hela 
tiden ställa frågor till sitt empiriska material för att komma vidare och utveckla idéer och teorier. 
Att arbeta med grundad teori är hela tiden en pågående process mellan det empiriska materialet 
och forskaren som till slut ska generera en teori.6  En teori enligt grundad teori bildas inte efter 
en undersökning utan det krävs flera. Den teori som genereras utifrån grundad teori måste vara 
förankrad i fältet. Enligt Hartman måste en teori ”[…] klara av att förklara vad som hänt, klara av 
att göra försägelse om vad som kommer att hända, och klara av att tolka vad som händer i en viss 
domän.”7

                                                 
2 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid, (2003), Grundad teori: ett teorigenererande forskningsperspektiv Stockholm: Liber AB s. 
5 
3 Hartman, Jan, (2001), Grundad teori – Teoreigenerering på empirisk grund Lund: Studentlitteratur s. 116 
4 Guvå, Hylander, (2003), s. 9 
5 Hartman, (2001), s. 35-36  
6 Guvå & Hylander, (2003), s. 45ff  
7 Hartman, (2001), s. 55 
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Deltagande observationer och intervjuer 
De två huvudsakliga verktygen för att studera fältet är genom deltagande observationer och 
intervjuer. Något av dessa krävs för att Grundad teori ska kunna genomföras. I det följande ger vi 
kort en beskrivning av vad forskaren bör ha i åtanke vid genomförande av deltagande 
observation och intervju.  
 
Deltagande observation innebär att forskaren observerar och deltar i de handlingar som 
observeras om till exempel fältet är en förskola så kan forskaren delta i barnens lek.8 Forskaren 
studerar inte enbart med hjälp av synen utan observerar med alla sinnen för att få så mycket 
förståelse och material utav fältet som möjligt.9 En viktig del i observationen är att föra 
anteckningar om vad som sker på fältet. Anteckningar kan föras både på fältet och efteråt men 
man bör alltid komplettera och förtydliga sina resonemang i snabb anslutning till observationen.10 
Problematiken här ligger i att under observationen ha en bra balans mellan att föra anteckningar 
och att inte missa vad som händer.   
  
Intervjun syftar till att ge en djupare inblick i hur människor tänker och hur de uppfattar 
verkligheten till skillnad från observation där forskaren ser en situation utan att veta varför den 
sker. Intervjuer kan genomföras på olika sätt, intervjuerna till denna antologi är strukturerade och 
semistrukturerade11. En strukturerad intervju är en intervju där forskaren har på förhand skrivna 
frågor som ska ställas till informanten medan en semistrukturerad intervju är en intervju utan på 
förhand skrivna frågor där utgångspunkten ska vara olika teman. Viktigt i grundad teori är dock 
att intervjufrågorna inte är fasta, utan flexibla. Eftersom grundad teori är en process så kan även 
intervjufrågorna ändras om forskaren märker att frågorna inte är relevanta.  
 
Intervjuer kan med fördel bandas för att forskaren inte ska missa någonting väsentligt i intervjun. 
Det blir också lättare att fokusera på samtalet och därmed kunna ställa bra följdfrågor. En 
nackdel kan dock vara att informanten känner sig obekväm i intervjusituationen i och med att det 
som informanten säger registreras.  
 
Den bandade intervjun bör, för att få ut så mycket som möjligt av materialet, transkriberas. Det 
innebär enligt Eva Fägerborg:  

                                                 
8 Öhlander, (1999), s. 78 
9 Öhlander, Magnus, (1999), ”Deltagande observation” i Etnologiskt fältarbete, Kaijser, Lars, Öhlander, Magnus, (red) 
Lund: Studentlitteratur, s. 77  
10 Bryman, Alan, (2001), Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber Ekonomi, s. 292-293 
11 Bryman, (2001), s. 123 och 301 



 4

Att transkribera intervjuer är en process som innebär att översätta och gestalta talat språk […] 
som bland annat röststyrka, betoning, mimik, gester och tvekan, till en skriftlig form som gör 
talet rättvisa samtidigt som texten blir begriplig och läsbar.12  

Det blir också lättare att sortera och analysera materialet då det finns nedskrivet. Dessutom är det 
viktigt att framställa informanten på ett rättvist sätt. Forskaren måste vara medveten om att det i 
talspråket förekommer utfyllnadsord som inte behöver redovisas i texten. Vi kommer inte att 
transkribera exempelvis dialekter eller okontrollerade ljud som kan fördumma informanten. 

Vår relation till grundad teori  
Grundad teori är som vi tidigare uppmärksammat en relativt komplicerad och tidskrävande 
metod. Eftersom vi har haft en mycket begränsad tid för våra undersökningar har vi inte haft 
möjligheten att följa alla regler och direktiv för grundad teori, utan vi har istället tagit inspiration 
från metoden och följt den i den mån det varit möjligt. Gunilla Guvå och Ingrid Hylander menar 
att det i grundad teori är omöjligt att i förväg veta hur mycket data som behövs. Det är inte 
förrän i själva processen som forskaren kan avgöra om materialet är tillräckligt.13 I och med den 
begränsade tiden har vi inte utifrån materialet kunnat avgöra hur mycket data vi behöver utan vi 
har på förhand fått bestämma inom vilka ramar vi fått röra oss. Således har vi inte kunnat följa 
den naturliga processen som är karakteristisk för Grundad teori.  
 
Som tidigare nämnts är syftet med grundad teori att generera teorier utifrån empiriska 
undersökningar. Eftersom vi haft begränsad tid och därmed ett begränsat material så har vi inte 
haft möjligheten att generera teorier utan vi ser våra antologidelar som bidrag till berörda ämnen. 
Grundad teori har gett oss ett empiriskt förhållningssätt där informanternas perspektiv är 
centralt. Någonting som också är viktigt att nämna är att forskning utifrån grundad teori inte 
behöver utforska ett okänt område utan studier kan även genomföras på välutforskade 
områden.14  

Etiska överväganden och forskningsetiska regler  
Vetenskapsrådet har satt upp fyra huvudkrav som varje forskare skall följa när en studie 
genomförs. De fyra principerna har vi följt under hela processen från första kontakten med fältet 
till inlämning av arbete. Det första huvudkravet är informationskravet vilket innebär att forskaren 
ska informera informanterna om forskningens syfte, viken uppgift de har i uppgiften och vilka 
villkor som gäller för deltagande i en forskningsuppsats. Samtyckeskravet betyder att informanterna 
själva måste bekräfta att de vill medverka i projektet och på vilket sätt. De kan också välja att 
avbryta sin medverkan när de själva vill. Det är även viktigt att nämna att när det gäller barn 
under 15 år måste samtycket komma både från föräldrarna och barnen. Konfidentialitetskravets 
                                                 
12 Fägerborg, Eva, (1999), ”Intervjuer” i Etnologiskt fältarbete, Kaijser, Lars, Öhlander, Magnus, (red), Lund: 
Studentlitteratur, s. 69 
13 Guvå & Hylander, (2003), s. 36 
14 Guvå & Hylander, (2003), s. 4 
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innebörd är att uppgifter om personer som deltar i projektet ska förvaras så att obehöriga inte 
kan ta del av dessa uppgifter. Det sista av vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer är 
nyttjandekravet vars innebörd är att information om enskilda personer som deltar i projektet endast 
får användas i forskningsändamål15. En annan viktig princip som Martyn Hammersley och Paul 
Atkinson tar upp är betydelsen av att bete sig professionellt på fältet så att andra forskare kan ta 
del av fältet efter att du varit där. De menar att forskaren hela tiden måste göra etiska 
överväganden för att fältet ska bibehålla en positiv syn på forskning.16 När vi genomförde våra 
observationer hade vi i åtanke att passa in i fältet. Detta betydde för oss att undvika starka 
parfymer och opassande klädsel i kontakt med barnen på fältet.   

Forskarens roll 
Någonting som är viktigt att tänka på i rollen som forskare under observations- och 
intervjusituationen är hur forskaren påverkar situationen med sin närvaro. Det är omöjligt att 
som forskare inte påverka sitt material. Detta går dock inte att komma ifrån, viktigt är bara att 
vara medveten om det. Dessutom menar Hammersley och Atkinson att forskaren måste se sin 
egen påverkan i materialet och om möjligt begränsa den. Därmed måste forskaren analysera sin 
egen roll på fältet.17    

Barns senmoderna vardagsliv – socialisering och kultur 
Forskning om barn är ett relativt nytt forskningsområde. Dagens forskning om barn präglas av 
synen att de är en egen social grupp och att de är intressanta att studera som sociala individer i 
samhället. Tidigare tenderade forskningen att studerade barn som endast blivande vuxna som 
skulle internalisera den vuxna kulturen.18  
 
Socialisation i vid mening innebär den process i vilken människan formas och utvecklas till en 
egen individ och en medlem av det samhälle hon lever i. Det finns olika sätt att se på 
socialisation, Anthony Giddens redogör för den traditionella synen på socialisation:  

Eftersom den kulturella miljön där vi föds och växer upp så starkt påverkar vårt beteende, kan 
detta tolkas som att vi helt enkelt formas enligt de mallar som samhället har i beredskap för 
oss. […] Det faktum att vi från allra första stund är inbegripna i samspel med andra människor 
påverkar förstås vår personlighet, våra värderingar och vårt beteende.19  

                                                 
15 Pripp, Oscar, (1999), ”Reflektion och etik” i Etnologiskt fältarbete, Kaijser, Lars, Öhlander, Magnus, (red), Lund: 
Studentlitteratur, s. 51-52 
16 Atkinson, Paul & Hammersley, Martyn, (1995), Ethnography, London: Routledge, s. 275 
17 Hammersley & Atkinson, (1995), s. 123 
18 Halldén, Gunilla, (2003) ”Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp” Pedagogisk forskning i Sverige 
8(1-2): s.12-23 
19 Giddens, Anthony, (1998), Sociologi, Lund: Studentlitteratur, s. 64-65  
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Detta synsätt ser endast barnen som passiva mottagare som anammar de normer och beteenden 
som vuxenvärlden förmedlar. Den traditionella synen anser även att det finns en kulturell norm i 
samhället som varje individ formas efter.  
 
En annan syn på socialisering är den som Peter L. Berger och Thomas Luckmann förespråkar. 
De menar att det finns två typer av socialisering, den primära och den sekundära. Den primära 
socialisationen är den socialisation som sker under de första levnadsåren då barnet ”tar över” den 
kultur som vårdnadshavarna lever i.20 Den sekundära socialisationen sker efter den primära och 
fortsätter genom hela livet. Till skillnad från den traditionella synen på socialisation så är 
individen med och påverkar sin situation för att passa in i samhället. I den sekundära 
socialisationen socialiseras således individen in i olika institutioner såsom fritidshem, arbetsplatser 
och ålderdomshem. Individen tar efter och påverkas av sociala grupper därför sker även sekundär 
socialisation i kompisgrupper och andra barnkulturer.21 Allison James, Chris Jenks och Alan 
Prout menar att barn till stor del socialiseras av kompisgrupper i och med att de i de grupperna 
får respons på deras identitet.22 I kompisgrupperna interagerar barnen med varandra oftast via 
lek. Leken är enligt Karin Norman viktig att studera för att få insikt i hur sociala identiteter 
formas och omformas. I leken sker det kontinuerligt förhandlingar barnen emellan för att skapa 
och avlägsna beteenden.23   
 
Det finns två olika synsätt på kultur, det ena kulturbegreppet innefattar enligt Roger Säljö den: 
”uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som vi förvärvar genom 
interaktion med omvärlden”24. Detta är något som omfattar väldigt mycket i vår omgivning, 
allting som människan har skapat är då kultur. Det finns även ett snävare begrepp som endast 
innefattar konst av olika slag såsom museum och teatrar.25 De kulturbegrepp vi nu diskuterat 
berör kultur som är för och av vuxna med det finns även kulturbegrepp som är specifika för 
barn.  
 
Anna Sparrman menar att det finns två olika sätt att studera barn och deras kultur, det ena är 
barnkultur och det andra är barns kultur. Begreppet barnkultur hänvisas till den kultur som skapats 
av vuxna för barn, exempelvis TV-program och serietidningar. De forskare som studerar 
barnkultur studerar inte barnen utan endast det material som är skapat för dem, exempelvis ett 

                                                 
20 Berger, Peter L,. Luckmann, Thomas, (1998), Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet, 
Stockholm: Wahlström & Widstrand, s. 154 
21 Berger & Luckmann, (1998), s. 162  
22 James, Allison, Chris, Jenks, Prout, Alan, (2004), Theorizing Childhood, Cambridge: Polity, s. 94 
23 Norman, Karin, (1996), Kulturella föreställningar om barn – ett socialantropologiskt perspektiv, Stockholm: Rädda Barnen, s. 
128-129 
24 Säljö (2000), s. 29, citerad i Simonsson, Maria, (2004), Bilderboken i förskolan – en utgångspunkt för samspel, Diss. 
Linköping studies in Arts and Science, Linköpings universitet, s. 49 
25 Simonsson, (2004), s. 49 
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visst barnprogram. Barns kultur, menar Sparrman, skapas genom att barn använder sig av den 
barnkultur som finns i ett samhälle. De forskare som studerar barns kultur ser till hur barn 
använder sig av till exempel leksaker - inte leksakerna i sin materiella betydelse.26 Exempelvis har 
Stina Jornefelt, i denna antologi, studerat hur barn förhåller sig till leksaker och varandra i leken. 
Barns kultur innefattar också den kultur som barnen själva skapar exempelvis när de ritar. Maria 
Simonsson menar med hänvisning till Birgitta Qvarsell att det viktiga är att det finns ett samspel 
mellan barnkultur och barns kultur, för att barn skapar sin egen kultur och lek utifrån vilka 
förutsättningar de får från de vuxna i samhället.27 Barn är inte endast passiva mottagare som den 
traditionella socialisationsteorin menar, utan barn använder sig av den kultur som finns i 
samhället och ger den en mening för dem själva.  
 
I likhet med om man studerar barnkultur eller barns kultur måste forskaren också ta ställning till 
om forskningen sker ur ett barnperspektiv eller ett barns perspektiv. Ett barnperspektiv innebär 
enligt Gunilla Halldén: ”[…] ett perspektiv som syftar till att tillvarata barns villkor och verka för 
barns bästa eller för att studera en kultur skapad för barn.”28 Med barns perspektiv avses studier 
där barn bidrar till forskningen i form av aktiv medverkan. Vi har diskuterat vilket av 
perspektiven vi använt oss utav och kommit fram till att vi har en kombination av dem båda. 
Vissa observationer anser vi var ur ett barns perspektiv i och med att vi studerat barnen då de 
leker. Vissa intervjuer var ur ett barnperspektiv eftersom vi intervjuat vuxna om ämnen som rör 
barn.   

Makt 
Den allmänna uppfattningen i samhället är att de vuxna har makt över barnen både som 
vårdnadshavare och genom samhälleliga institutioner. Det är vuxna som stiftat lagar och grundad 
normer som påverkar barnen. I början av detta antologiprojekt hade även vi uppfattningen att 
vuxnas makt över barn var statisk. Med detta vill vi visa på att makt är en viktig aspekt i barns 
vardagsliv. Magnus Palmqvist och Stina Jornefelt har i sina studier på förskola och fritids 
uppmärksammat vilken makt personalen har då de bestämmer vilka leksaker som ska beställas 
och vilka aktiviteter som planeras. Barnen vistas således i en miljö som vuxna har skapat och som 
de anser är bra och pedagogisk för barnen. Dock så har banen en viss valmöjlighet att välja bland 
de leksaker som personalen införskaffat. Även Linda Forss diskuterar de vuxnas makt med tanke 
på att de till viss del kan påverka vad barnen har på sig. Hon påpekar dock att barnen har en god 
förhandlingsposition i och med att de kan vägra ta på sig vissa plagg och föreslå andra.  

                                                 
26 Sparrman, Anna, (2002), Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder, medier och praktiker, Diss. Linköping studies in Arts 
and Science, Linköpings universitet, s. 13 
27 Simonsson, (2004), s. 49 
28 Halldén, (2003) s. 14 
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Disposition 
I den första delen skriver Magnus Palmqvist om hur barn, i åldrarna 6-9, leker ur ett 
genusperspektiv. Han diskuterar detta utifrån hur flickor och pojkar ritar och beter sig på ett 
fritidshem. Vidare handlar Stina Jornefelts del om hur barn, i åldrarna 3-5, använder sig av lek i 
förskolan. Viktiga aspekter i antologidelen är leksaker och den ”fria leken”. Linda Forss skriver i 
den tredje delen om barns och vuxnas syn på kläder, hon diskuterar även förhandlingen om 
kläder dem emellan. Den åldersgrupp hon fokuserat sig på är barn upp till 12 år. 
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Barns lek ur ett genusperspektiv 
Magnus Palmqvist 

 

Inledning  
Jag kommer att börja min del med ett citat från Karin Widerberg ur boken Klassisk & modern 
samhällsteori: 

Hur vi tolkar kön – teorierna av om kön – har sin historia. Varje period skapar sina tolkningar 
av kön utifrån rådande kulturella föreställningar och intellektuella debatter, men också utifrån 
den faktiska organiseringen av kön som genomsyrar strukturerna och funktionssätten hos alla 
samhällen.29

Jag kommer i min del av antologin studera barns lek ur ett könsperspektiv. Hur pojkar och flickor 
behandlas av vuxenvärlden och vilka förutsättningar barn har, dessa förutsättningar har att göra 
med vilket land de lever i och vilka normer och värderingar som finns i det samhället. 
 
En av flickorna på det fritidshem jag utfört mitt arbete på frågar mig följande under ett av mina 
observationstillfällen 

Emma: Vad skriver du? Magnus: Jag skriver om hur ni leker Emma: Vad skriver du om det? 
Magnus: Att tjejer leker med tjejer och killar med killar. Emma: Det gör vi inte alls. [Emma 
går in till ett rum där pojkarna leker.] Emma: Leker ni krig? Pojkarna: Nej, vi leker Star Wars. 
Emma: Okey. [Sedan går Emma ut från rummet och säger ingenting till mig.] 

Det var vid det här tillfället i mitt fältarbete som jag fick upp ögonen för den skillnad som finns 
mellan hur pojkar och flickor leker. Det var efter den här konversationen med Emma som jag 
bestämde mig för att titta närmare på pojkars respektive flickors beteende. Målet med min del i 
denna antologi är inte att bara fokusera på de skillnader som finns mellan könen, utan även att 
titta på det som inte är könsbundet i lekar.  
 
Under senare år har det kommit många beslut från högre instans om att personalen på förskolor 
och fritidshem ska få möjligheten att läsa genusvetenskap och att barnen ska få lika mycket 
uppmärksamhet oberoende av vilket kön de tillhör. Exempelvis finns det på skolverkets hemsida 
uppgifter att kommunerna erbjuds att utse deltagare till kursen ”Värdegrund, jämställdhet och 
genusvetenskap”. Kursen riktar sig till lärare eller annan personal i för-, grund-, och 
gymnasieskolan. Syftet med förslaget är att de som läser kursen ska arbeta för att en ökad 
jämställdhet i kommunerna och på skolorna.30 Trots de förslagen som lagts fram finns det 
fortfarande skillnader mellan hur barn behandlas beroende på kön.  Det är den här skillnaden jag 
kommer att ta upp i min del av antologin.  

                                                 
29 Widerberg, Karin, (2003), ”Kön och samhälle” i Klassisk & modern samhällsteori, Andersen, Heine, Andersson, Sten 
och Kaspersen, Lars Bo, (red) Lund:Studentlitteratur, s.546  
30 http://www.skolverket.se/content/1/c4/17/80/nyh02_nr11b.pdf: s.3 

http://www.skolverket.se/content/1/c4/17/80/nyh02_nr11b.pdf
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Syfte 
Syftet är att titta på barn och deras lek. Jag kommer att ha ett könsperspektiv där jag diskuterar 
likheter och skillnader mellan pojkars respektive flickors lek angående vad och hur de leker och 
beter sig. Jag kommer även att analysera fritidsledarnas roll och vad de tycker om den 
könsuppdelning som finns. Barnen jag studerar är sex till nio år gamla och har studerats på ett 
fritidshem. 

Metod 

Val av fält 
Min empiriska studie består av intervjuer från fritidsledare, både folk som jobbat och som jobbar 
inom yrket. Jag har även genomfört deltagande observationer på ett fritidshem, där har det även 
förekommit samtal mellan mig och personalen som fanns på plats under mina observationer. 
 
Det första jag gjorde var att ringa runt till olika fritidshem för att få tag i ett fält att studera. 
Kriteriet jag hade var att barnen skulle gå på lågstadiet, att de barn jag observerade skulle vara 
mellan sex till nio år gamla. Efter mycket om och men var det dags att genomföra de första 
observationerna. Med mig hade jag lappar, där jag förklarade vem jag var, vad jag läste och vad 
jag skulle göra där. Till en början brydde sig barnen inte om mitt anteckningsblock, jag upplevde 
att de såg mig som någon ny i personalen. Detta gjorde att jag i lugn och ro kunde få ner mina 
tankar, men detta förändrades dock under resans gång. Ju längre tiden gick, desto mer frågvisa 
blev barnen. De frågade varför jag antecknade och vad jag antecknade. Till slut bestämde jag mig 
för att gå iväg när jag skulle anteckna, då det verkade bli ett orosmoment för barnen. Även min 
egen roll förändrades. Till en början var barnen rätt så blyga, men ju längre tiden gick desto mer 
delaktig blev jag i deras lek. Ibland kände jag till och med att jag blev allt för involverad och 
glömde nästan bort varför jag var där. Vid dessa tillfällen försökte jag ta ett steg tillbaka och låta 
barnen leka själva. När jag var klar med mina fyra observationer, kodade jag och kategoriserade 
materialet. Jag fann då klara skiljelinjer mellan hur pojkarna respektive flickorna betedde sig. 
Dessa upptäckter använde jag mig sedan av när jag genomförde intervjuerna.  
 
Efter att jag genomfört de deltagande observationerna genomförde jag två intervjuer. Där jag 
utgick från de teman som jag funnit intressanta efter kodningen av observationerna. Mitt mål 
under intervjuerna var att intervjuerna inte skulle vara styrda utan jag ville att informanterna själva 
skulle berätta så mycket som möjligt om de teman som jag hade tagit fram. Naturligtvis såg jag till 
att informanterna inte svävade iväg för mycket men jag ville ändå att det var de som skulle 
berätta, så att inte intervjun styrdes allt för mycket av mig. Efter att intervjuerna genomförts 
transkriberade jag dem. I mina transkriptioner har jag i vissa fall förfinat språket, så att det inte 
blir för mycket tilläggsljud, detta med hänsyn till informanterna när de läser igenom uppsatsen.  
Efter detta kodade jag och kategoriserade jag intervjuerna vilket gjorde det möjligt att utveckla ett 
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antal teman, som jag bygger mitt arbete på. De teman jag kom fram till efter att studerat fältet via 
deltagande observationer och intervjuer var: Hur pojkar leker, hur flickor leker, hur pojkar beter 
sig, hur flickor beter sig, hur fritidsledarna ser på det här och iakttagelser som inte var 
könsbundna. Det är de här temana jag kommer att diskutera i arbetet.  
 
Under hela processen har jag försökt läsa och relatera till litteratur och forskning kring ämnet om 
barn och lek. 
 
Jag har valt att behålla informanternas anonymitet, både vad gäller de jag intervjuat och de 
personer jag observerat. Därför använder jag mig av fingerade namn uppsatsen igenom.  
 
Forskningsområdet barn, lek och kön är ett relativt väldokumenterat område, denna forskning 
har jag använt mig av för att komma in i ämnet och få inspiration till min egen del. Exempelvis 
har jag läst Jenny Lindéns examensarbete Barns lek i ett könsrollsperspektiv, Susanne Rithanders bok 
Flickor och pojkar i förskola och Eva Ängårds avhandling Bildskapande  -en del av förskolebarns 
kamratkultur.   
 

Jag har intervjuat två personer. Britt är tjugotre år gammal och arbetar som fritidsledare på ett 
fritidshem i södra Sverige. Britt har arbetat inom yrket i ett och ett halvt år. David är trettio år 
och arbetade som fritidsledare från 1998 till 2003. Under de deltagande observationerna, var det 
10-15 barn närvarande vid varje tillfälle, barnen var från sex till nio år gamla. Vid varje tillfälle var 
det alltid en liten majoritet flickor. Under observationerna tog jag också tillfället i akt att prata 
med personalen där och ställde frågor om deras verksamhet       

Teoretiska perspektiv 

Genusperspektiv på barns lek 
Anthony Giddens använder sig av följande definition av begreppet kön i boken Sociologi:  

Sociala förväntningar på beteenden som anses passande för medlemmar av de två könen. 
Socialt kön eller könsroll har inte med fysiska skillnader att göra utan med socialt utformade 
egenskaper och kännetecken som rör maskulinitet och feminitet.31  

Vad citatet visar är att den här definitionen inte relaterar till de biologiska skillnaderna, utan den 
hänvisar till att pojkar och flickor behandlas olika. Sedan finns också det biologiska könet som 
handlar om fysiska egenskaper och skillnader mellan könen. Giddens pratar även om begreppet 
könssocialisation som handlar om hur barnet lär sig sin könsroll via sociala faktorer. Giddens 
definierar könssocialisation enligt följande:  

Hur individer utvecklar olika könsbundna egenskaper eller kännetecken under uppväxten 
utefter de sociala och kulturella mönster som finns i samhället.32  

                                                 
31 Giddens, Anthony, (1998), Sociologi, Lund: Studentlitteratur, s. 640 
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Mot detta ställer sig Robert W Connell i boken Om Genus som menar att barn inte tar till sig allt 
som vuxenvärlden förmedlar till dem, utan att de är aktiva i processen att skapa sin egen 
identitet.33   
 
Connell hävdar att det tidigare ofta ansågs att barn könssocialiserades från vuxenvärlden. Det 
anses finnas två könsroller - en kvinnlig och en manlig- och att flickor och pojkar inrättade i sig 
själva i respektive led. Mot detta traditionella synsätt ställer sig Barrie Thorne som menar att 
könsskillnader bör betraktas som situationella, eftersom de ibland nonchaleras och ibland inte. 
Thorne som har studerat barns lek i skolan menar att under lärarledda aktiviteter så tonas genus 
ner. Då ligger istället fokus på särskiljandet mellan lärare och elever och inte ett särskiljande 
mellan pojkar och flickor.34 Detta är något som en av mina informanter talade om gällande 
planerad och fri lek. 

Sen har vi ju bestämt att vi någon dag i veckan har vi gymnastiksalen, där vi valt lekar. Det för 
att de ska lära sig samarbeta med varandra att ge och ta och lyssna på varandra. Vi försöker få 
dom integrera alltså killar och tjejer och då är det ju bra om man är i gymnastiksalen och inte 
bara leker bollekar, då alla kan vara involverade, var sig man har bollsinne eller är rädd för 
bollen, som många kan vara då […] Ibland säger vi att idag får ni leka hur ni vill, när eller vad 
ni vill då blir det att tjejer och killar leker med varandra separat. Killar med killar och tjejer med 
tjejer. 

 
Karin Cronlund beskriver lek i boken Utveckling, livsvillkor och socialisation som en verksamhet där 
verkligheten förvandlas till något annat. En allmän uppfattning är att lek ofta är något som barn 
håller på med. Vidare beskrivs att vuxna ofta inte tar leken på allvar, vuxna tycker i allmänhet att 
barn leker för att de inte har något viktigare för sig.35

 
Leken är på många sätt viktig för barnen i dess uppfostran. De får en möjlighet att bearbeta sina 
upplevelser, få utlopp för sin fantasi, utveckla en social kompetens genom samarbete med andra 
barn, det är några av de beskrivningar som mina informanter ger på vad barn lär sig av leken. En 
av mina intervjupersoner Britt säger så här om vad barn lär sig av att rita:  

Det är väldigt positivt för fantasin […] Att lägga ner tid på något, att man lär sig avsluta något 
som man påbörjat, noggrannhet, pedant, känslor och koncentration är andra viktiga element 
som man lär sig. 

 
Dessutom får man inte glömma att genom leken så har barn roligt, vilket naturligtvis är väldigt 
viktigt. 
 

                                                                                                                                                         
32 Giddens, (1998), s. 640 
33 Connell, Robert W, (2003), Om Genus, Göteborg: Daidalos, s. 107 
34 Connell, (2003), s. 104-105 
35 Cronlund, Karin, (1996), Utveckling, livsvillkor och socialisation, Stockholm: Bonniers, s.181-183 
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Generellt så menar Cronlund att barn i sex års åldern använder sig mycket av rollekar. Att de 
exempelvis leker affär eller använder sig av vad de ser på TV när de leker. Detta är något som 
synts i mitt fältarbete, rollekar har ibland varit könsspecifika i det att vissa av pojkarna roade sig 
med att leka Star Wars medan en del av tjejerna sysselsatte sig med att leka skola. 36

Analys 
I analysen kommer jag att ta upp ett antal teman som uppkommit under min tid på fältet. Först 
kommer fritidsledarnas syn på barns lek att analyseras. Efter det följer en genomgång av pojkars 
lek och beteende. Därefter diskuteras flickors lek och beteende, som följs av en redogörelse över 
hur barnen ritar även där ur ett könsperspektiv. Det sista avsnittet i analysen handlar om de 
iakttagelser jag gjort som inte är könsbundna.       

Fritidsledarna om barns lek 
Vad som har varit tydligt under både mina observationer och mina intervjuer är att pojkar och 
flickor sällan leker med varandra om det inte är på lärarnas initiativ, när lärarna planerar och 
bestämmer vad barnen ska leka. En av mina informanter, Britt, menar att barn sällan leker över 
könsgränserna, medan en annan av mina informanter, David, säger att det är på deras initiativ 
som de leker med varandra, annars leker de allt som oftast skiljt från varandra. Att pojkar och 
flickor leker avskiljt från varandra var något jag själv noterade under mina observationer. Jag 
antecknade att det är överlag är väldigt könsuppdelat på avdelningen, att pojkar leker med 
varandra och flickor med varandra.    
  
En av mina informanter förklarar vid ett tillfälle för mig att fritidsverksamheten någon dag i 
veckan flyttas till andra miljöer än själva fritidslokalen, ett exempel på en sådan lokal är 
gymnastiksalar. När verksamheten flyttas ut är det lärarna som har kontrollen över vilka lekar 
som barnen sysselsätter sig med. Målet med de här så kallade ”planerade lekarna” är att pojkar 
och flickor ska lära sig att interagera med varandra. För att genomföra det använder sig ledarna av 
”könsneutrala lekar”, lekar som enligt personalen både pojkar och flickor kan sysselsätta sig med. 
Informanten menar att bollekar som inte kräver något bollsinne är exempel på sådana lekar. Vad 
David säger här är att flickor inte har samma förutsättningar som pojkar gällande bollsporter, om 
flickor och pojkar spelar fotboll kommer flickorna till slut att tröttna för att de inte har intresset 
eller kunskapen att utöva sporten. Därför tycker David att det är bättre att den ”planerade 
bolleken” inte innehåller något moment som kräver någon typ av bolltalang. Då kan pojkar och 
flickor tävla på lika villkor. Andra lekar som betraktas som ”könsneutrala” är lego, rita och slöjd. 
Det tog lång tid för fritidsledarna att få fram lekar som är av den här typen, det verkar som de 
flesta lekar eller leksaker antingen utövas av flickor eller pojkar eller har en stämpel att vara pojk- 
eller flicklekar. Lärarna tycks se det här som en av sina viktigaste uppgifter att få pojkar och 

                                                 
36 Cronlund, (1996), s.181-183 
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flickor att leka ihop, exempelvis så förklarades det för mig vid ett observationstillfälle att målet 
med verksamheten är att alla ska fungera bra tillsammans oberoende av kön eller personlighet. 
Däremot så har jag fått uppfattningen att ledarna egentligen inte tror att detta är något som är 
genomförbart, att barn från olika kön ska VILJA leka med varandra. Då en fritidsledare berättar 
för mig att pojkar och flickor leker med olika saker eller att det finns lekar som bara killar leker 
och lekar som nästan bara tjejer leker. Det verkar trots allt prat om mål med verksamheten osv. 
vara lite uppgivet. Pojkar leker med pojkar och flickor med flickor och det är inte så mycket som 
går att göra åt situationen. 
 
Under ett observationstillfälle så berättades det för mig att när pojkar och flickor leker med 
varandra så leker de ”bra”. Detta kan ses som ytterliggare ett argument på att detta är något som 
ligger fritidsledarna varmt om hjärtat och att det är något som ledarna gärna vill ska uppnås. En 
annan syn på det hela får jag under min intervju med David, han förklarar följande om vad som 
händer när en pojke leker med några tjejer:  

Då skulle de ju säga att han är en sådan som bara leker med tjejer, han är lustig han är töntig, 
han är tjejig säger dom då. 

Det verkar som om ledarna har en ambivalent syn gällande den här företeelsen. Samtidigt som 
det anses bra att pojkar och flickor leker ihop, så gäller det samtidigt att ha ett vakande öga på det 
hela, det anses inte som ”normalt” om en pojke varje dag vill leka med flickorna. Ledarna verkar 
rädda för att någon form av mobbing kan uppkomma om det sker allt för frekvent. 
 
De fritidsledare jag har intervjuat har alla haft en ganska klar bild över vad pojkar gillar att leka 
med och vad flickor gillar att leka med. När jag läst igenom intervjuerna är det lätt att få 
uppfattningen att ledarna inte tror att pojkar kan tycka om att pyssla eller att flickor inte kan tycka 
om att leka krig. David säger dock vid ett tillfälle i intervjun att pojkarna ibland, när de har tråkigt, 
kan flytta sig över till tjejernas grupp och eventuellt få någon roll i deras relationslek. David är 
dock snabb med att poängtera att pojkarna i så fall går över i grupp, att en kille skulle gå över 
själv till tjejgänget anses otänkbart. Varken i någon av mina intervjuer eller under någon av mina 
observationer har jag funnit det motsatta, att flickor skulle ta sig över till pojkarnas lek. Det 
kanske är så eftersom vi lever i ett patriarkalt samhälle att det är svårt att bli accepterad hos en 
grupp som står över din egen, medan det är lättare om du går uppifrån och ner från 
samhällsstegen. 
 
David anser att det först och främst är flickorna som söker kontakt med fritidsledarna. ”En 
typisk flicka är väldigt kontaktsökande gällande oss killar som personal.” Den kvinnliga läraren 
Britt säger istället att det är pojkarna som söker upp ledarna mer än tjejerna. Sett i relation till hur 
barnen söker upp ledarna blir dessa uttalanden något motsägelsefulla. Pojkar söker upp jämnåriga 
pojkar men kvinnliga ledare, medan flickor söker upp jämnåriga flickor och manliga ledare. 
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Under mina intervjuer har jag försökt att lägga ett litet historiskt perspektiv på hur barn leker idag 
och jämföra det med hur barn lekte för 15-20 år sedan. Detta med hjälp av mina informanter, 
David som är 30 år och Britt som är 23 år. Vad jag ville få ut var att jämföra hur de ser på den 
leken som de använde sig av när de var små och jämföra den med hur leken ser för dagens 
ungdomar.  

Magnus: Ser du någon skillnad på hur barn leker idag och hur du lekte när du var liten? Britt: 
Ja! Jag tycker det är mycket mindre fantasi idag och alldeles för mycket teknik. Barnen vill ofta 
få berättat för dem vad de ska göra, ibland känns det som om de har svårt att tänka själva.  

Magnus: Ser du någon skillnad på hur barn leker idag och hur du lekte när du var liten? 
David: Jo det är stor skillnad. Jo vi lekte mer, vi var lite mer ute i stora gäng från kvarteren och 
då var de ju krig vi lekte och inte nudda marken, kurragömma. Då lekte vi hela dagarna med 
varandra, mellan 15-20 personer. Och när vi var inne då lekte vi med lego, byggde kojor som vi 
lekte kurragömma med. Det var mer lekar med varandra, nu leker man oftast med någonting, 
exempelvis en dator, som blir själv vad säger man objektet i leken. Och även att man då 
spontant kunde börja spela fotboll eller brännboll och sådana grejer. Nu är det oftast att det 
bara förekommer när de är i skolan, när någon i personalen har ansvar för aktiviteten, att dom 
spelar fotboll. 

Båda informanterna beskriver det som att utvecklingen går åt fel håll. Båda verkar överens om att 
barn idag har svårt att ta egna initiativ, att de är lata. Hade barnen fått bestämma hade de spelat 
TV-spel hela dagen. Båda två nämner också att de är tveksamma till den nya tekniken, barnen 
idag har enligt informanterna svårt att börja leka om de inte vet får något förslag från personalen. 
Personalens syn på den nya tekniken kommer jag att analysera vidare i avsnittet pojkars lek.   

Hur pojkar leker 
Sussane Rithander menar i boken Flickor och pojkar i förskolan att pojkar ofta håller på med olika 
typer av konstruktionslekar till exempel att bygga koja eller bygga bilar av exempelvis lego. När 
pojkar leker fantasilekar är det inte ovanligt att de använder sig av TV-program och hämtar sin 
inspiration från dem. Så var exempelvis fallet bland de pojkar jag studerat när de lekte Star Wars. 
En av fritidsledarna berättade även att pojkarna ofta inspireras av filmkaraktärer. David förklarar 
för mig att pojkar använder sig av vad de ser på TV när de leker37:  

[...] och så kan det vara så att det varit söndagsbio och det varit James Bond, då leker killarna 
det, [...] då går de omkring och smyger där och skjuter på varandra. 

 
Vidare berättar Rithander att pojkars fantasilekar ofta handlar om äventyr och krig. Andra lekar 
pojkar använder sig av enligt författaren är att jaga varandra och brottas.38   David menar att det 
är viktigt för barns utveckling att träda in i olika typer av roller med olika typer av karaktärsdrag 
och på så sätt få hjälp med sin egen utveckling. Att barnen träder in i olika typer av fantasivärldar 
exempelvis James Bonds värld tror David är bra för barns utvecklingsförmåga, det främjar barns 
eget tänkande och fantasiförmåga.   

                                                 
37 Rithander, Susanne, (1991), Flickor och pojkar .hjälpfröknar och rebeller, Stockholm: Almqvist & Wiksell, s. 20-24  
38 Rithander, (1991), s. 20-24 
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Vissa av fritidsledarna menar att killar gärna leker i gäng, men under observationstillfällena fann 
jag att pojkar oftast leker två och två. Jag har således inte funnit något samband mellan pojkar 
och hur många de är när de leker. Jag tror antalet barn som leker med varandra istället bör ses 
utifrån vad de leker: leker de med bilar är det troligt att de leker två och två, om de däremot spelar 
fotboll krävs det ett flertal spelare för att kunna genomföra spelet. Dock visar tidigare forskning 
att pojkar ofta leker i stora grupper, något som Jenny Lindén visat i examensarbete.39

 
Pojkarna har jag uppfattat som självständiga när de leker, de frågade inte ledarna om hjälp utan 
tog egna beslut gällande deras lek. Pojkarnas autonomi vad gäller lek bekräftas av David:  

Pojkar är mer självständiga och självgående, det behövs inte att jag som ledare säger till en 
pojke vad de ska göra. 

Pojkar har rätt att pröva på olika saker och det uppmuntras av personalen, en pojke ska vara 
självgående och äventyrlig. Äventyrlighet är något som även präglar pojkar och vilka typer av 
lekar de sysselsätter sig med. Pojkar leker också på så vis att de får någon typ av motion, de rör 
sig väldigt mycket i sina lekar. Som exempel på detta klättrade några av pojkarna på bord och 
andra lekte krig under mina observationer, båda ganska intensiva lekar. Britt menar att pojkar 
tycker om att hålla på med olika typer av idrotter. Andra typiska pojklekar anses vara att leka med 
bilar, bygga något, spela dataspel, leka polis och tjuv, cykla och åka inlines. De lekar som killar 
håller på med enligt mitt material är precis de lekarna som man normalt i en svensk kontext 
tillskriver pojkar. 
 
Mitt material visar också på en könsskillnad när det gäller lek och ny teknik. Det verkar vara 
pojkarna som först och främst använder sig av datorer och TV-spel. Under en av intervjuerna så 
förklarar till och med en fritidsledare att om barnen själva fick bestämma skulle ta sitta inne hela 
dagarna och spela TV-spel. Fritidsledarna är ganska kritiskt inställda till den nya tekniken och är 
mer förtjusta i lekar där man leker med varandra och där inte objektet hamnar i centrum. David 
vill gärna se att trenden med hur barn leker förändras till hur det var förr i tiden, David beskriver 
det enligt följande: 

Jo det är stor skillnad. Jo vi lekte mer, vi var lite mer ute i stora gäng från kvarteren och då var 
det ju krig vi lekte och inte nudda marken […] och när vi var inne då lekte vi med lego […] 
Det var mer lekar med varandra, nu leker man oftast med någonting, exempelvis en dator, som 
blir vad säger man objektet i leken. 

Egentligen tror jag inte att det handlar så mycket om att objektet hamnar i centrum, för det gör 
det i lego också och den lekformen kritiseras inte. Jag har istället tolkat det som att de handlar om 
att David inte kan känna igen sig i den typ av lek och den teknik som dagens barn leker. 
Anledningen till det är att han själv inte hade möjlighet att använda den när han var barn. 

                                                 
39 Lindén, Jenny, (2001), Barns lek i ett könsrollsperpektiv, Diss. Linköping studies in Arts and Science, Linköpings 
universitet, s. 4   
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Eftersom han uppskattade den leken han använde sig av när han var liten, vill han att dagens barn 
ska leka likadant så att de också ska bli lyckliga och få en bra barndom.    

Pojkars beteende 
De som var snabbast att ta kontakt med mig under observationerna var pojkarna. De var redan 
från början nyfikna och frågade vad jag gjorde där och vem jag var. Dessutom verkade pojkarna 
redan från början vilja fånga min uppmärksamhet. En pojke kom fram till mig precis efter jag 
dykt upp på fritidshemmet från ett sidorum och ropade: ”Här kommer jag.” Det var 
överhuvudtaget en stor majoritet pojkar som kom fram till mig under min första tid där.  
 
Både i intervjuer och observationsanteckningar framkommer att pojkar är högljudda och duktiga 
på att få personalens uppmärksamhet. En förklaring till att pojkar är mer högljudda kan vara att 
de sysslar med lekar som har en hög ljudvolym. Exempel på sådana lekar är att leka krig eller att 
sysselsätta sig med någon typ av sport. Att pojkar får mycket uppmärksamhet kan hänga samman 
med bilden av pojkar som rastlösa och busiga. Möjligen ser lärarna efter pojkarna lite extra, av 
rädsla för att något kan hända med barnet, att de skada sig etc. Att pojkar får mer 
uppmärksamhet än flickor är något som är dokumenterat, Jenny Lindén tar upp att flickor vill ha 
mer uppmärksamhet, men det är pojkarna som får den.40 Som jag tidigare nämnt utbildas 
personalen idag till och med i genusvetenskap för att komma tillrätta med det här problemet. 
 
Andra egenskaper som kännetecknar pojkar enligt David och Britt är att de är glada, pratglada, 
busiga, sportintresserade och självständiga. När jag gått igenom mina intervjuer tycker jag att 
informanternas svar är lite väl generaliserande. På det stället jag observerade fanns det pojkar som 
inte alls stämmer in på den här beskrivningen av en pojke. Utan det fanns pojkar som var tysta, 
blyga, tillbakadragna och lite osäkra. Från att ha gått igenom pojkarnas lek kommer jag nu att gå 
över och titta närmare på flickornas lek. 

Hur flickor leker 
Susanne Rithander skriver att tjejer ofta är engagerade i låtsaslekar när de leker. Rithander menar 
att dessa rollekar ofta har något omvårdande tema som familj eller något som handlar om service, 
exempelvis att leka affär. Flickor har också en tendens att syssla med pyssel exempelvis att rita, 
måla, trä pärlor, klistra eller att hjälpa de vuxna med något.41    
 
Under mina observationer sysselsatte sig flickorna med att rita, leka med pärlor, att sy eller någon 
annan form av relationslek. Märkbart är att de i sin lek leker med olika saker. De sysselsatte sig 
ofta med någon typ av sällskapsspel, lego eller gjorde hjärtan och stjärnor med hjälp av små 
pärlor i olika färger. Flickorna var på så sätt betydligt mer ”pyssliga” än pojkarna. Eva Ängård 
                                                 
40 Lindén, (2001), s.4 
41 Rirhander, (1991), s. 20-22 
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visar i sin avhandling Bildskapande –en del av förskolebarns kamratkulturer hur fritidsledaren medvetet 
eller omedvetet uppmuntrar en flicka att leka med dockor istället för att leka med pojkarna. Det 
anses i den här situationen mer passande att leka själv än att leka över könsgränserna.42 Detta kan 
jämföras med det som David säger att om en pojke börjar leka med flickor så tycker de andra 
pojkarna att han är löjlig eller som David uttrycker det ”tjejig”. Att det är så här känsligt att leka 
över könsgränserna har jag inte funnit under mina observationer, det förkom att pojkar och 
flickor ibland lekte gemensamt, utan att det förekom någon typ av mobbing som David pratar 
om. Däremot så var det som jag tidigare nämnt sällan som pojkar och flickor lekte ihop.  
    
Flickorna verkar vara en mer ”stabil” grupp än pojkarna antecknade jag under mina 
observationer, vilket är något som går emot allt vad tidigare forskning visat. Den visar nämligen 
att flickor allt som oftast leker två och två. Bland annat skriver Lindén det i sitt examensarbete43. 
Detta är även något som mina informanter påpekar, att flickor ofta leker två och två och att de 
allt som oftast har en bästis som de leker med. Jag har dock inte kunnat dra den slutsatsen efter 
mitt relativt begränsade material. 
 
En av mina informanter beskriver flickors lek på följande sätt:  

[...] det är oftast relationslekar, som till exempel ute där bygger de stall och leker ridhus och 
inne sysslar de oftast med, de leker affär, de har butik, expedit och kund  

Detta är något som verkar vara typiskt för flickor och deras lek. De inspireras från verkliga livet 
och gör en lek av det, exempelvis lekte flickorna under ett av mina observationstillfällen skola. 
Detta är något som markant skiljer könen åt. Pojkar verkar mer angelägna av att gå in i 
låtsasvärldar och tänka att de är en känd krigare eller något liknande, exempelvis när två pojkar 
under mina observationer lekte Star Wars.    
  
Det tycks som att den nya tekniken mer förändrat pojkarnas än flickornas lek. Flickorna använder 
sig av lekar som barn lekt under flertalet generationer, såsom att rita eller att leka familj. Flickorna 
verkar inte i samma utsträckning som pojkarna vara särskilt intresserade av data och TV-spel. 
Detta är naturligtvis generaliserande, men det finns dock sådana tendenser i mitt material.  
Therese Welén tar i sin forskningsrapport upp att leken förändrats över tid, Welén menar att 
förändringar i samhället påverkar barnen och deras lek. Exempelvis menar hon att den tekniska 
utvecklingen som pågått i samhället de senaste åren påverkar hur leksakerna utvecklats. 
Leksaksindustrin har i det här fallet inriktat sig på pojkar.44  
 

                                                 
42 Ängård, Eva, (2004), Bildskapande –en del av förskolebarns kamratkulturer, Diss. Linköping studies in Arts and Science, 
Linköpings universitet: s.179 
43 Lindén, (2001), s. 4 
44 http://www.skolutveckling.se/publikationer/publ/main?uri=scam%3A%2F%2Fpubl%2F147&cmd=download 
s.15 

http://www.skolutveckling.se/publikationer/publ/main?uri=scam%3A%2F%2Fpubl%2F147&cmd=download
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Den verksamhet som ledarna anordnar någon gång per vecka, går under namnet ”planerad lek”. 
Denna lek verkar vara utformad efter den lek som flickor sysselsätter sig med. Britt beskriver det 
på följande sätt:  

[...] när de får leka hur de vill så tar de ändå initiativet att sitta och måla och göra halsband, sy 
och knyppla och så. För vi har ju en dag i veckan när vi har sådan verksamhet, men när vi har 
fri lek, så väljer de det ändå utöver den dagen då vi har det som aktivitet. 

Ledarna verkar mer tro på tanken att pojkarna ska anpassa sig till flickornas lek än tvärtom. Det 
verkar inte som att ledarna tror att flickor kan eller har viljan att leka krig eller någon annan 
pojklek. Utan de tror att det är lättare att få pojkar att tycka om flickornas lekar än tvärtom. 

Flickors beteende 
I början av mitt fältarbete var flickorna extremt försiktiga och tillbakadragna. Till en början var 
det inte en enda flicka som tog kontakt med mig. Efter en stund så blev de dock lite nyfikna och 
vågade ställa mer och mer frågor, ju längre tiden gick. Efter bara någon timme fanns det ingen 
skillnad mellan pojkar och flickor gällande hur de betedde sig mot mig. 
 
Under den andra dagen satt det fyra flickor och två pojkar vid ett bord, de satt och åt. Under hela 
måltiden satt flickorna och fnissade och pratade med varandra, samtidigt som pojkarna satt helt 
tysta under hela måltiden. Det verkar som att flickor och pojkar har svårt att prata med varandra, 
nästan som att de pratar två helt olika språk. 
 
David förklarar att flickor är väldigt kontaktsökande och måste ”pushas på” till skillnad från 
pojkarna som är mer självständiga. Flickorna vill gärna så mycket som det bara är möjligt vara i 
närheten av personalen, framförallt den manliga delen. Davids beskrivning av en flicka skulle 
kunna sammanfattas: de är tysta, blyga, uppfinningsrika (använder inte så mycket redskap i sina 
lekar), vissa svårigheter att ta egna initiativ och att de behöver och vill ha mer uppmärksamhet 
från personalen än pojkarna. Att flickor använder sig av mindre redskap än pojkar har jag funnit 
motsatta uppgifter under mina observationer än det David berättar, där har jag antecknat att 
flickor använder mer ”prylar” än pojkar. Vilket går emot de uppgifter som David gav mig. Britt 
ger en liten annan bild än David av en flicka, hon menar att flickorna är glada, pratglada, pyssliga 
och hjälpsamma. Naturligtvis går det inte att säga att alla flickor är på ett visst sätt och alla pojkar 
är på ett annat. Exempelvis fanns det en flicka under den andra dagen av observationen som var 
väldigt framåt och omedelbart ställde en massa frågor till mig direkt när jag kom innanför dörren. 
De beteenden jag tar upp är högst generella och jag vill med detta visa att fritidsledarna uppfattar 
flickor på ett visst sätt. 

Hur barnen ritar 
Jag har under hela processen tittat lite närmare på barn och hur de ritar, även här har jag tittat ur 
ett könsperspektiv. 
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Mina informanter anser att rita är en bra aktivitet för barnen i den här åldern, de är också överens 
om att det är positivt genom att de använder sig av sin fantasi när de ritar. De nämner även att 
ritning är en bra form att bearbeta sina känslor i en annan form än den muntliga. Andra positiva 
element som nämns är att barnen lägger ner tid på något, att de lär sig avsluta något de påbörjat, 
noggrannhet, koncentration, får användning för sin konstnärliga förmåga och att de tränar på att 
uttrycka sig är andra positiva bidrag som ritning ger oss människor enligt informanterna. 
 
På fritidshemmet fanns det porträtt på barnen, som de själva hade ritat, uppsatta. När jag tittade 
lite närmare på teckningarna efter vem som hade målat dem, drog jag ett antal väldigt generella 
slutsatser efter kön. Enligt mitt synsätt såg pojkarnas teckningar i allmänhet mer slarviga ut. Det 
såg ut som att de så snabbt som möjligt ville bli klara med teckningen, så de kunde få göra något 
annat, teckningarna såg heller inte särskilt detaljrika ut. Flickornas porträtt däremot var generellt 
mer detaljrika och mer välgjorda. Exempelvis så hade ett porträtt ett halsband, medan ett annat 
hade ett smycke i håret, andra hade till och med ritat stjärnor och dylikt runt porträttet. De flickor 
som ritar under min tid där verkar tycka det är roligt att rita och lägger ner en hel del kraft i det 
de ritar. Jag får också förklarat för mig av fritidsledaren att flickorna tycker det är roligare att rita 
än pojkarna. 
 
Mina informanter berättar för mig att det är vanligare att flickor ritar än pojkar. Det verkar som 
flertalet av alla flickor tycker det är roligt att rita, medan bara ett fåtal av pojkarna tycker om 
aktiviteten. Informanterna tycker dock inte att flickor i allmänhet ritar bättre än pojkar utan att 
detta är något väldigt individuellt. De har inte funnit att flickor som grupp ritar bättre än pojkar 
som grupp, utan de som har intresse av att rita, ritar bra, oavsett könstillhörighet. Som jag 
berättade i det föregående stycket skiljer sig mina uppgifter från det som informanterna berättar. 
Jag har i motsats till det som Britt och David berättar funnit att flickorna i allmänhet ritar mer 
detaljrikt än pojkar. 
 
Däremot är båda informanterna rörande överens om att pojkar och flickor generellt ritar olika 
saker. Informanterna visar att pojkar gärna ritar krigare, svärd, bilar, flygplan eller actionfigurer. 
Flickor däremot fokuserar på att rita kläder, tjejer, hästar, hus med trädgård och blommor eller 
prinsessor. Även här framhävs att flickor använder sig mer av detaljer medan pojkar använder sig 
mer av raka linjer. Eva Ängård har funnit liknande information, Ängård visar hur ett pojkgäng på 
en förskola väljer att rita drakar, riddare och dinosaurier, medan flickan som är med i 
konversationen uppmuntras att rita barbies.45 .46 Jag fann inga sådana här resultat under mina 
observationer, anledningen till det var att fritidspedagogerna redan bestämt vad barnen skulle rita. 
I det här fallet var det snövit och de sju dvärgarna som skulle illustreras.  
 

                                                 
45 Ängård, (2004), s. 177-179 
46 Ängård, (2004), s. 177-179 



 22

Om det finns någon skillnad mellan vilka färger pojkar och flickor använder så har jag fått olika 
uppgifter. David menar att pojkar först och främst använder sig av typiska killfärger såsom blått 
och grönt, han påstår sig aldrig ha sett en pojke använda sig av rosa färger. Britt däremot hävdar 
att pojkar i allmänhet använder sig av lite färger överlag och istället använder sig av blyerts. När 
det gäller flickors val av färger är de dock överens om att flickor använder sig av fler färger än 
killarna, flickor använder sig även av typiska pojkfärger.  

Icke- könsbundna iakttagelser 
Långt ifrån all lek har jag kunnat analysera utifrån könvariabler. Tvärtom finns det ganska mycket 
lek som är könsöverskridande.   
 
Hur många barnen är när de leker har jag inte hittat något samband utifrån ett könsperspektiv, 
utan jag har fått divergerade uppgifter. Trots att tidigare forskning som Jenny Lindens 
examensarbete visar annorlunda47. Ibland leker flickorna två och två exempelvis när de ritar eller 
pojkar leker två och två när de leker med bilar. Flickor kan leka i gäng när de exempelvis leker 
skola och pojkar leker i gäng när de spelar fotboll. Vad jag vill visa med det här är att det är svårt 
att finna något mönster utifrån ett könsperspektiv i just den här frågan, utan det handlar istället 
om vad de leker, inte vilka som leker. 
 
Britt beskrev för mig att det finns lekar eller spel som både används av flickor och av pojkar. De 
exemplen som Britt använder är att spela kort och hon nämner även att olika typer av 
sällskapsspel fungerar bra både hos pojkar och hos flickor. Att spela kort var exempelvis populärt 
både bland pojkar och bland flickor på mitt fält, kortspelet ”skitgubbe” var något som 
uppskattades av båda könen. Om barn leker med eller utan redskap har jag heller inte funnit 
någon könsanknytning till. Utan det handlar om vilken lek som utförs. 
 
Det är väldigt enkelt att säga att pojkar är på ett visst sätt och flickor är på ett annat. Som jag visat 
under uppsatsens gång finns det generella mönster över hur barn beter sig beroende på vilket kön 
de tillhör. Men naturligtvis finns det undantag och troligtvis ganska många sådana. Det fanns 
flickor på fritidshemmet som var väldigt framåt och pojkar som var blyga och tillbakadragande. 
Connell förklarar detta enligt följande:   

De flesta pojkar och flickor misslyckas med att uppfylla genusidealen –de ideal som handlar 
om elegans, skönhet, skicklighet, bedrifter eller uppskattning48

Vilket beteende som visas upp kan lika väl sägas bero på andra faktorer än på skillnader i kön, 
exempelvis vilka förhållanden barnet har hemma, hur många syskon de har, hur barnet bor etc. 
Risken med en könsanalys är att man stirrar sig blind på könsolikheter och tolkar allt utifrån det 

                                                 
47 Lindén, (2001), s. 4 
48 Connell, (2003), s. 109 
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perspektivet. Istället anser jag att barns lek måste studera som något mer komplext. Det kan ha 
könsspecifika aspekter, men det krävs en öppenhet inför andra tolkningsmöjligheter.  
 
Informanten David påpekar att både pojkar och flickor använder sig av det som de ser på TV när 
de leker, David påstår att detta är vanligt förekommande när barnen leker. Under årens lopp har 
David sett allt från Rederiet till Gladiatorerna lekas på lekplatser, David tycker det är viktigt att 
barnen testar olika roller och tycker därför att det är bra när barnen leker och använder sig av det 
som de ser på TV. Att pojkar och flickor allt som oftast leker ihop när de leker saker som de sett 
på TV, ser David som positivt. Jag har inte sett det här på samma sätt som David när jag varit ute 
och observerat, jag har bara vid ett tillfälle sett barnen använda sig av något TV-program när de 
leker. Det var som jag tidigare nämnt när de lekte Star Wars.   

Diskussion 
Syftet med min del av antologin är att titta närmare på hur pojkar och flickor leker, målet var att 
försöka finna likheter och skillnader mellan deras lek och beteenden. 
 
Något jag märkt när jag läst litteratur kring ämnet, är att flickor och pojkars lek diskuteras 
särskiljande från varandra. Detta är även något som jag själv gjort i men egen uppsats, där jag 
diskuterar flickors lek för sig och pojkars lek för sig. Det är väldigt lätt har jag själv märkt att inte 
tänka sig för och skriva att alla pojkar är busiga och leker krig medan alla flickor är blyga och 
tycker om att leka med pärlor, att det generaliseras för mycket. Naturligtvis är det inte så enkelt 
och det går inte att säga att alla flickor och pojkar är på ett visst sätt. Däremot har jag erhållit viss 
information om att flickor och pojkar i allmänhet beter sig enligt ett visst mönster. Jag kommer 
att under den här diskussionsdelen ha en kort genomgång över mitt resultat.  
 
De generella drag som jag funnit över pojkars lek och beteende är att pojkar i allmänhet kliver in i 
en fantasivärld under sina lekar. Det kan antingen handla om att leka krig eller att spela TV-spel. 
Dessutom är pojkars lek äventyrlig och innehåller mycket rörelse och motion exempelvis vid 
olika typer av idrotter. Vad gäller pojkars beteende är de generella dragen att de är nyfikna, 
busiga, högljudda och självständiga. 
 
En typisk flicka däremot leker i allmänhet mer realistiska lekar. Det handlar om rollekar som att 
leka skola eller, familj etc. Andra lekar som intresserar flickor är så kallade ”pyssellekar” som att 
trä pärlor, rita etc. En flickas ”typiska” beteende är att de är försiktiga, tillbakadragna, tysta, blyga, 
kontaktsökande etc. 
 
När jag tittat på vilka ord jag tillskrivit respektive kön, har jag funnit att det handlar om varandras 
motpoler. Pojkar leker fantasilekar, flickor leker realistiska lekar. Pojkar är självständiga, flickor 
kontaktsökande. Pojkar är högljudda, flickor är tysta etc. Jag skulle kunna fortsätta hur länge som 
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helst. Jag har under hela arbetet slagits över hur lätt det är att finna skillnader mellan könen 
gällande det jag studerat. De stereotypa bilderna som finns över hur en flicka respektive pojke 
leker är och vad han/hon leker bekräftas gång på gång. Jag trodde inte att jag skulle få så entydiga 
uppgifter och svar, utan att det skulle vara svårare än man tror att finna könsmönster. 
 
Barnen formas av de sociala och kulturella normer som finns i ett samhälle. De får tidigt lära sig 
att pojkar ska vara på ett visst sätt och tycka om att göra en viss sorts saker, samma sak gäller 
naturligtvis för flickorna. Giddens tar upp en undersökning där slutsatsen är att mammor 
förknippar en viss personlighet till pojkar och en personlighet till flickor.49 Normen i samhället 
tycks vara den att kompisar ska vara av samma kön, detta kan tänkas vara något som barn 
anammar och tar efter. Det är därför inte så konstigt att pojkar är på ett visst sätt, att de är 
äventyrliga, busiga etc. Det är som jag skrivit tidigare när jag definierade könssocialisation att barn 
utvecklar olika könsbundna egenskaper eller kännetecken under uppväxten utefter de sociala och 
kulturella mönster som finns i samhället. Barn lär sig hur de ska vara och bete sig utefter vilka 
normer och värderingar som finns i det samhälle som de lever i. Connell säger följande om hur 
genusstrukturer skapas och hålls vid liv: 

Genusrelationernas struktur har ingen existens utanför de praktiker med vilka människor och 
grupper upprätthåller dessa relationer. […] Genus är någonting som faktiskt görs, och som 
görs i det sociala livet, inte någonting som existerar före det sociala livet50

 
Fritidsledarna tar upp, som jag tidigare visat, att barn sällan leker med varandra över 
könsgränserna och om de gör det så är det på ledarnas initiativ. När fritidsledarna förklarar varför 
pojkar och flickor inte leker ihop, så anses det vara något självklart, så som det alltid varit och 
som det alltid kommer att vara. Det verkar som informanterna blundar för andra skillnader, 
såsom intressen, klasskillnader etc. Det kan ju finnas andra förklingar än könsskillnader till varför 
barnen inte leker ihop. Connell menar exempelvis att det finns multipla mönster för maskulinitet 
och feminitet, beroende på klasskillnader, etnicitet eller traditioner inom familjen etc. Vad 
Connell vill säga är att allt inte kan förklaras genom kön. Däremot kan det ju vara så att flickor 
oftast har samma intressen, med tanke på könssocialisationen. Att flickor respektive pojkar lär sig 
hur de ska vara och vad de ska tycka om av omgivningen, beroende på deras kön.    
 
Målet med förskoleverksamheten är att alla ska leka med alla oavsett kön. Problemet är enligt mig 
att fritidsledarna fokuserar på skillnaderna mellan könen, de utgår från att barnen har olika 
förutsättningar och detta är något som inte går att göra så mycket åt. Exempelvis när David 
menar att flickor inte har något bollsinne, därför kan den ”planerade leken” inte innehålla några 
moment med detta inslag. Ledarna utgår från att pojkar och flickor inte vill leka med varandra. 

                                                 
49 Giddens, (1998), s.122 
50 Connell, (2003), s.77-78 
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Jag tror istället att ledarna måste byta infallsvinkel att det inte finns så stora skillnader. Flickor kan 
visst gilla att spela fotboll och pojkar kan visst tycka om att rita.   
 
När jag tittat igenom materialet från observationerna insåg jag att en stor majoritet av mina 
anteckningar handlade om pojkar och inte om flickorna. En förklaring till att det blev så kan vara 
att jag själv är man och på så vis identifierar mig mer med pojkarna än flickornas lek och 
beteenden. Det kanske är så att jag intresserar mig mer för pojkarna och deras lekar på grund av 
att jag lekte med samma saker när jag själv var liten. Samma kan ses i intervjuerna. Den manliga 
föreståndaren David börjar oftast med att beskriva hur pojkar har det eller tar ett exempel om en 
pojke medan Britt oftast tar ett exempel med en flicka.      
 
Sammanfattningsvis har jag utifrån mitt material kunnat se ett mönster där flickor och pojkar 
leker olika saker och beter sig enligt ett visst mönster. Dock har jag också fått fram en hel del 
material som visar på motsatsen. Det finns flickor som bryter mot normen över hur flickor ska 
vara och samma sak på den maskulina sidan. Likaså har jag inte funnit några skillnader mellan hur 
många de är när de leker eller om hur mycket redskap de använder i sin lek. Dessutom finns det 
vissa karaktärsdrag som tillskrivs både pojkar och flickor, exempelvis att de är glada, pratglad, 
snälla. 



 26

Referenslista 

Tryckta källor 
Andersen, Heine, Andersson, Sten och Kaspersen, Lars Bo, (2003), Klassisk & modern samhällsteori, 
Lund: Studentlitteratur 
 
Connell, Robert W, (2003), Om Genus, Göteborg: Daidalos, s. 107 
 
Cronlund, Karin, (1996), Utveckling, livsvillkor och socialisation, Stockholm: Bonniers 
 
Giddens, Anthony, (1998), Sociologi, Lund: Studentlitteratur 
 
Lindén, Jenny, (2001), Barns lek i ett könsrollsperpektiv, Diss. Linköping studies in Arts and Science, 
Linköpings universitet 
 
Rithander, Susanne, (1991), Flickor och pojkar .hjälpfröknar och rebeller, Stockholm: Almqvist & 
Wiksell 
 
Ängård, Eva, (2004), Bildskapande –en del av förskolebarns kamratkulturer, Diss. Linköping studies in 
Arts and Science, Linköpings universitet 

Otryckta källor 
http://www.skolverket.se/content/1/c4/17/80/nyh02_nr11b.pdf
 
http://www.skolutveckling.se/publikationer/publ/main?uri=scam%3A%2F%2Fpubl%2F147&c
md=download

http://www.skolverket.se/content/1/c4/17/80/nyh02_nr11b.pdf
http://www.skolutveckling.se/publikationer/publ/main?uri=scam%3A%2F%2Fpubl%2F147&cmd=download
http://www.skolutveckling.se/publikationer/publ/main?uri=scam%3A%2F%2Fpubl%2F147&cmd=download


 27

Barns lek -  
En studie om lekens betydelse i förskolan 

Stina Jornefelt 
 

Inledning 
Att leka är en stor del av barns vardag på förskolan. Nationalencyklopedin använder Bertil 
Lindquist definitionen på barn, då barnstadiet avser skedet mellan födseln och vuxenåldern. 
Vidare delas dessa skeden upp i sju olika biologiska åldersperioder, dessa är nyföddhetsperioden, 
spädbarnsålder, småbarnsålder, lekålder, skolålder, pubertet och adolescens. Lekåldern sker när 
barnet är mellan 3-6 år.51  Och det är i dessa åldrar, de barn jag observerat befinner sig i. 
Nationalencyklopedin ger uttryck för en förståelse av barns utveckling, där mognad knyts till 
biologiskt förbestämda stadier. Istället för detta, relativt traditionella, utvecklingspsykologiska 
perspektiv vill jag i denna antologidel studera de sociala aspekterna i barns lek och 
identitetsskapande.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att genom deltagande observationer och intervjuer försöka se hur barn 
i åldrarna 3-5 använder sig av lek i förskolan, även se hur barn använder sig av leksaker i denna 
lek. Mitt syfte är inte att förklara varför barn leker som de gör utan mer försöka se hur de leker 
och vilka faktorer som har inverkan på barnen i leken på förskolan. För att få en fördjupning av 
barnens lek och identitetsskapande har jag också valt att intervjua personalen på nämnda 
förskola. Med intervjuerna är syftet att se hur förskollärarnas uppfattning om barns lek är, inte att 
använda intervjumaterialet som fakta om barns lek. Med lek i denna studie så syftar jag på den 
”fria leken”. Vad som i denna studie menas men ”fri lek” förklaras nedan.  

Metod 
Denna studie utgår ifrån de observationer jag gjort på en förskola samt intervjuer med personalen 
på avdelningen. Genom en kommuns hemsida fick jag tag på en förskola som kunde ta emot 
mig. Under mitt första besök på förskolan diskuterade jag i samråd med personalen huruvida 
godkännande från föräldrarnas sida skulle gå tillväga. Vi beslutade tillsammans att sätta upp en 
lapp på avdelningens anslagstavla där jag förklarade min studie och bad om att få föräldrarnas 
tillåtelse och uppmanade föräldrarna att kontakta mig vid vidare funderingar. Förskolepersonalen 
skulle även be föräldrarna uppmärksamma min lapp.   
 
Min målgrupp är 3-5 åriga barn på förskolan, dock hade avdelningen barn mellan 1-5 år. Detta 
löste jag genom att genomföra mina deltagande observationer på eftermiddagarna då de yngre 
                                                 
51 Nationalencyklopedin,(1990), Andra Bandet, Göteborg: Bra Böcker, s. 286  
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barnen sov middag. Syftet med att observera de äldre barnen var för att jag ansåg att jag skulle få 
ut mer av dem på grund av att de kunde uttrycka sig bättre språkligt. Majoriteten av barn på 
avdelningen är av svensk härkomst och inga av barnen visade på några andra språkkunnigheter än 
svenska. Vid observationerna har det varit en övervägande del tjejer som befunnit sig på 
avdelningen. Samanlagt har jag utfört sex observationer på avdelningen.  
 
Avdelningen har ett lekrum där barnen får leka under den fria leken. I detta lekrum finns det en 
dockvrå som är utrustad med dockor, utklädningskläder till barnen, små stolar och bord, spis och 
matliknande leksaker. Vidare finns det en målarhörna, ett stort bord där barnen kan sitta och rita 
eller pärla pärlplatta och så finns det en soffa. Lekrummet har ett litet sidorum som kallas 
”byggrummet” där det bland annat finns lego, klossar och bilbanor. Det är en förenklad bild av 
den miljö som mina deltagande observationer har ägt rum.    
 
Om man ser barnen på avdelningen som en grupp så har jag inte i mina deltagande observationer 
kunnat fånga gruppen i helhet, eftersom jag utgått från de äldre barnen. Gruppen av barn på 
förskolan ser inte heller likadan ut från dag till dag då barnen går olika tider och dagar.  
 
Intervjuerna i studien kommer från den förskolepersonal som jobbar på den avdelningen där 
observationerna är utförda. Detta eftersom studien är begränsad och jag ansåg att en avdelning på 
förskolan och dess personal räckte som material och fält. De tre informanterna är kvinnor som 
jobbat inom barnomsorgen i flera år och de arbetar alla på den aktuella avdelningen för studien. 
En intervju har gjorts med varje informant. Efter intervjuer och observationer har jag samanställt 
materialet och analyserat det efter metoden grundad teori. Jag har ”sorterat sönder” materialet 
som jag fått ut av intervjuerna och observationerna och sedan plocka in det i nya kategorier som 
jag själv kommit fram till som till exempel ”Härma” och ”Ta efter”. I analysarbetet har jag använt 
mig av de tre synsätt som jag funnit i materialet. Det första är den förståelse förskolelärarna har 
av lek, den andra är min tolkning av vad jag sett i barnens lek och den tredje är den barnen själva 
har förmedlat till mig genom direkta verbala uttryck. Min antologidel utgår från empirin och mina 
egna analyser men jag kopplar även in tidigare forskning kring ämnet.  

Definitioner  
Begreppet ”fri lek” kommer genomgående att synas i texten och jag vill därför ge en definition på 
vad det här har för betydelse. Detta är ett begrepp som genomgående används av mina 
informanter. Personalen på förskolan har alltid någon aktivitet inplanerad per dag så som 
gymnastik eller utflykt. Med fri lek avses den tid då barnen själva får välja lek utifrån vad som 
finns i lekrummet/ute på gården. De deltagande observationerna på förskolan har ägt rum under 
den tiden på dagen då personalen inte har haft något specifikt inplanerat. Mer ingående hur 
personalen ser fri lek kommer att diskuteras nedan i analysdelen.  
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Forskarens inverkan på studien 
Jag inverkar redan på studien vid valet av fältplats. Vidare ser jag att jag påverkat studien på grund 
av mitt medvetna val av tiden som jag utfört mina observationer på. Jag har medvetet valt äldre 
barn, men anser där att jag har argument varför. Men den del jag går miste om är leken med barn 
i alla åldrar som finns på avdelningen. Det är för mig svårt att veta om leken hade sett annorlunda 
ut om det hade funnits barn representerade från alla åldrarna.  
 
Under mina deltagande observationer med barnen har jag både observerat dem på håll och varit 
med dem i leken. Här har jag också som observatör en stor inverkan då jag är med och leker med 
barnen och förmodligen omedvetet styr leken åt något håll. Barnen har vid flera tillfällen frågat 
mig vem jag är och har då svarat att jag går i skolan och är där på avdelningen för att se hur de 
har det och att jag inte arbetar på förskolan. Ändå har barnen behandlat och kallat mig fröken 
och till exempel frågat om jag kan öppna förråd eller hjälpa dem på toan. I och med dessa 
förfrågningar om hjälp behandlar barnen mig på samma sätt som de andra vuxna i 
förskolemiljön. Detta kan liknas vid de erfarenheter andra som studerat barn i institutionella 
miljöer haft. John Davies m.fl. skriver exempelvis i Learning the Lives of Disabled Children att han 
under sina studier i en skola förväntades både från lärarnas och barnens sida att bete sig på ett 
visst sätt. Barnen tyckte att när de bad om något så skulle John bete sig som lärarna gjorde.52  
Barnen sätter här John i en lärarroll och som kan liknas vid den frökenroll jag blev tilldelad av 
barnen på förskolan. Dock såg inte förskolepersonalen att jag hade några förpliktelser att ta hand 
om barnen, de var införstådda med att jag var där på grund av studien.  
 
Jag har även fått ingripa ibland då barnen börjat bråka med varandra då ingen personal varit 
bredvid. Vid ett tillfälle uppkom det en diskussion angående örhängen. Några tjejer på 
avdelningen såg att jag hade hål i öronen och stor beundran väcktes hos några av tjejerna. En tjej 
menade att det är ett måste för tjejer att ha hål i öronen och att hon skulle få det när hon blev åtta 
år. En tjej bredvid såg då fundersam och skraj ut och frågade mig som enda vuxen i närheten om 
det var ett måste att ta hål i öronen. Jag svarade att det inte alls var ett måste och att det får varje 
person avgöra själv. Här påverkar jag inte leken i sig men framför ändå till barnen vad jag ansåg i 
den situationen.  
 
Liknande situationer med flickorna återkom under mina observationer. När jag utförde mina 
observationer reflekterade jag inte över att många av mina samtal och lekar skedde med flickorna 
på avdelningen. Detta var något som jag uppmärksammade när jag gick igenom mina 
observationsanteckningar i efterhand. Vid flera tillfällen har jag antecknat att flickorna tyr sig till 
mig och att mycket lek med flickor är nedskrivna. Som jag nämnt tidigare var den övervägande 
                                                 
52 Davies, John, Watson, Nick, Cunningham – Burley, Sarah, (2000), “Learning the Lives of Disabled Children – 
Developing a Reflexive Approach”, i Research with Children, Christensen, Pia & James, Allison (red) London: Falmer 
Press, s. 215ff 
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delen barn tjejer och detta kan vara en av orsakerna. Dock har jag inga anteckningar där pojkar 
har velat att jag skall vara med dem i leken eller att jag haft speciella samtal med dem. Jag har 
under observationerna inte tagit egna initiativ att börja leka med barnen utan har suttit och 
observerat på håll och varit med i leken då de har frågat mig.   

Lekteorier 
Eftersom barns lek i förskolan är fokus för denna uppsats kan det vara på sin plats att redogöra 
för några av de centrala lekteorier som finns utvecklade, främst av psykologer som Jean Piaget, 
Lev Vygotsky, Sigmund Freud och Erik H Eriksson. Dessa teoretiker har spelat en avgörande roll 
för förståelsen av barns lek och som vi ser präglar vissa av deras perspektiv också 
förskolepersonalens syn på barns lek. Jean Piaget hävdar i sina teorier om lek att barnet inte lär 
sig något nytt i leken. Leken är snarare ett redskap för att träna på de saker som barnet redan kan. 
Till exempel när barnet låtsas att äta utövar barnet något som det redan kan.53   
 
Vygotsky menar att barns lek handlar om önskeuppfyllelse som: ”[…] syftar till att ge barnen en 
allmän upplevelse av att de klarar av saker och ting.”54  Han menar vidare att den viktigaste källan 
till utveckling i förskolan är genom leken. Detta eftersom det i leken gör barnet oberoende ifrån 
verkligheten och på så sätt hittar på nya idéer och handlingar. Vygotskys teori om 
önskeuppfyllelse är hämtad från Freud. Vidare menar Freud på att leken är ett redskap för barnet 
att bearbeta och komma till rätta med de traumatiska händelserna som barnet upplevt. Barn kan 
till exempel leka doktor i leken och Freud menar då på att barnet upprepar händelsen hos 
doktorn för att kunna känna sig herre över en situation som varit främmande för barnet. 
Erikssons menar att leken är en viktig del i barnets psykosociala utveckling. Erikssons teori har 
även han inspirerats av Freud och menar också att barnet använder leken för att kunna bearbeta 
och komma till rätta med traumatiska upplevda händelser, och att detta i sin tur främjar 
utvecklingen av en jagidentitet. Eriksson menar vidare att ångest kan uppkomma hos barnet vid 
traumatiska upplevelser och att barnet i leken arbetar sig igenom dessa och kan då upphäva 
ångesten och lära sig något om sig själva och omvärlden.55  
 
Jag skall nu försöka förstå och kritisera dessa teorier om barns lek. Som nämnts tidigare menar 
Piaget att barnet härmar det som det redan kan i leken. Med detta synsätt kan det vara svårt att 
förklara varför barn imiterar ställen som de inte har besökt. Ett exempel från en av intervjuerna 
som kan ses nedan så menar informanten att barn leker även det som de inte har upplevt utan de 
härmar de andra barnen istället.  
 

                                                 
53 Bunkholdt, Vigdis, (1995), Från födsel till pubertet, Lund: Studentlitteratur, s. 237 
54 Bunkholdt, (1995), s. 238 
55 Bunkholdt, (1995), s. 238 
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Bortsett från Vygotskys teori menar de andra teoretikerna att barn är mer eller mindre passiva i 
sitt härmande av vuxenvärlden, att barnen tar efter vuxenroller mer eller mindre oreflekterat. 
Leken måste förstås i ett socialt sammanhang och inte bara ur psykologiska aspekter. Leken har 
andra syften än att bara komma tillrätta med trauman. Leken på förskolan måste förstås utifrån 
ett socialt sammanhang då barnen befinner sig i en miljö med personal och andra barn. Förstår 
man den miljön kan man också förstå barns lek. Ytterligare vill jag se Freuds lekteori som en 
dramatisk bild av barns lek. Att se leken som något som barnet tycker om att göra och att se 
leken som en lustfylld föreställning går inte att se i Freuds lekteori. 

Analys 

Att ta efter 
Utifrån de deltagande observationerna har jag sett att barnen härmar mycket i sina lekar. De 
härmar personal, familjemedlemmar och andra barn på förskoleavdelningen. De leker också lekar 
som doktor och tandläkare. Barnen härmar och tar efter det som de själva har upplevt. Tydligt är 
att barnen inte alltid är medvetna om det som de egentligen leker eller hur en sådan situation 
hade sett ut för en vuxen. En flicka tog på sig klänning och lade en docka i sin vagn, hon sa högt 
och tydligt att hon skulle gå på dans. Hon gick runt i lekrummet och sa flera gånger att hon var 
på väg till dans sedan tog hon av sig klänningen och slutade leken där. Detta skulle kunna ses 
som att denna flicka bara har sett denna del av när en vuxen går i väg på dans och har då inte hela 
bilden klart för sig vad det mer kan innebära ur en vuxens synvinkel att gå på dans. En liknande 
händelse beskriver en förskolelärare: 

[…] innan dom har varit på barnavårdcentralen så vet dom ju inte hur dom ska vara på 
barnavårdcentralen heller och då kan det bli lite sådär, då spelar dom med fast de inte har en 
aning om vad det är […] ja det märks så väl om de har varit där eller inte. 

Rollekar är ett återkommande begrepp som framkom under intervjuerna. Personalen menar att 
det är lekar då barnen går in i en roll som till exempel bebis, fröken eller mamma. Barnen kan 
sedan gå ut ur en roll och anta en annan roll. Vidare beskriver en av informanterna att det är 
fascinerande att se när barnen leker och går in och ut i olika roller och då oftast mamma-pappa- 
barn roller. Avdelningen har en dockvrå där informanterna nämner att barnen ofta går in i roller 
så som mamma-pappa-barn. Personalen ser dessa rollantaganden som positivt då de anser att 
barnen lär sig att acceptera den roll de blivit tilldelade eller tagit och på så sätt kan samspela med 
andra barn, att barnen kan komma överens med varandra i leken. En informant sätter rollekar 
och stökig lek som varandras motpoler. Då informanten menar på att rollekar ofta innebär 
koncentration från barnets sida vilket resulterar i en lugnare lek.  
 
Ligger det någon vikt i att barnen härmar verkligheten korrekt ur en vuxens synvinkel eller har 
det ingen betydelse? Karin Norman skriver i Kulturella föreställningar om barn att många lekar 
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som barn leker har inslag från den vuxna världen så som mamma-pappa-barn, skola, krigslekar 
och affär.56   Hon menar på att barn inte imiterar vuxenlivet oproblematiskt utan: 

Det handlar snarare om barnens egen värld, deras erfarenheter och upplevelser, deras 
omformuleringar av vad som pågår omkring dem, och deras egna relationer med varandra. 
Upplevelsen hos barnet som leker mamma-pappa-barn är knappast att det bara härmar t.ex. 
mamma, utan ”mamma”, hennes person och relationer med ”pappa” och ”barnet” fylls med 
ett innehåll som formas av det lekande barnets erfarenhet och föreställningar, dess relationer 
till sin mamma och andra betydelsefulla personer.57  

Norman visar med andra ord på ett mer problematiserat sätt att se barns härmande i leken. 
Denna bild skiljer sig från personalens syn då de menar på att leken är ett direkt härmande av det 
som barnen har varit med om. I exemplet ovan om den lilla flickan som skulle gå på dans ser jag 
att det hon gör i leken är hennes egen tolkning av det hon har upplevt. Norman menar också att 
leken är ett sätt att skapa och omskapa upplevelser men även att leken är sin egen verklighet.58  
 
Genom att barn tolkar och omtolkar sin omgivning kan det vara svårt för vuxna att förstå det 
barnet leker. Som observatör har jag föreställningar och tidigare erfarenheter som påverkar mig 
på mitt fält. Ett exempel är när några flickor tog på sig fina klänningar. Jag antog direkt att de 
klädde ut sig till någonting specifikt som till exempel prinsessa eller mamma. Jag frågade vad det 
var som de klädde ut sig till och en av flickorna svarade bestämt: ”Vi ska bara ha klänningar på 
oss, vi ska inte klä ut oss!” Det är lätt att själv tolka det barnen leker på grund av sin egen 
förförståelse. Maria Simonsson skriver i Bilderboken i förskolan – en utgångspunkt för samspel att: 

Barnens världar skall inte ses som opåverkade av de vuxna, men är ändå delvis isolerade från 
de vuxnas värld. Vi hittar dem på t ex skolgården, lekplatsen och fritidshemmet. Vad denna 
barndomssociologi inspirerar till är alltså ett poängterande av barnens sociala handlingar som 
strukturerade, men inom ett system som är oklart för oss vuxna. Barnens världar skall inte 
förstås utifrån våra kunskaper om vuxenvärlden, utan de skall ses som sociala barnspecifika 
världar […]59   

Att förstå barnets värld är problematiskt eftersom forskaren har ett vuxenperspektiv. Alla har 
varit barn och jämför vad som man personligen kommer ihåg från sin barndom, detta är också 
problematiskt då samhället skiljer sig från då när man själv var barn och till idag.  
 
En annan aspekt i härmandet och ta efter är att ”det smittar av sig” som en förskolelärare 
utryckte sig.  Om ett barn vill rita smittar det av sig till en eller flera andra av barnen och då vill de 
göra samma saker, är ett barn kissnödig vid matbordet är alla det, och så vidare. Vid ett tillfälle 
satt fyra flickor och ritade. En av flickorna slutade och började istället att pärla pärlplatta. En efter 
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59 Simonsson, Maria, (2004), Bilderboken i förskolan- en utgångspunkt för samspel, Diss. Linköping studies in Arts and 
Science, Linköping Universitet, s. 48  



 33

en av flickorna slutade att rita och ville också pärla. Efter tio minuter hade alla flickorna bytt 
sysselsättning till att pärla.  

Lek och den fria leken  
Personalen menar att den fria leken är den när barnen själva bestämmer vad de vill leka som en 
motsats till den strukturerade och styrda leken. Personalen lägger vikt i att det är viktigt med fri 
lek för att det är i den som bland annat barnet lär sig att ”ge och ta”. Den planerade leken så som 
gymnastik ser inte personalen som fri lek. Vid observationerna har jag sett att personalen kan 
styra den fria leken genom att dela upp barnen så att vissa får leka ute och vissa får leka inne. 
Detta påpekar en av informanterna, hon menar att i vissa lägen kan den fria leken spåra ut och bli 
för vild, som inte går när det är många barn i en barngrupp. Vidare menar informanten att då 
måste man styra barnen till en mer lugnare fri lek. Här ses en motsägelse då personalen både vill 
att barnen ska leka fri lek för att den är lärorik men även att det inte får gå för villt till. Barnen ska 
leka fritt men inte för fritt.  
 
En fråga som jag ställt till samtliga informanter är varför de anser att leken är viktig för barnen. 
Jag kommer vidare att beskriva deras svar för att sedan diskutera dem, och efter det beskriva hur 
personalen tycker att de främjar barnens lek. Informant ett menar att leken används för att 
bearbeta det barnet har sett och varit med om, de upprepar de saker i leken som de har lärt sig. 
Även att de genom leken lär sig socialt samspel, ge och ta och hur man skall vara mot varandra. 
Informant två menar att leken lär barnen att inte sätta sig själva i centrum, barnen lär sig att hjälpa 
varandra och att dela med sig, med till exempel leksaker. Hon menar att barn kan vara egoistiska 
men att detta kan släppa när de leker. Och informant tre menar att leken lär barnen att bearbeta 
det som de upplevt genom att till exempel leka doktor när barnet varit där. 
 
Personalen har en ungefär likartad bild av varför leken är viktig för barn. Det mest 
genomgripande i deras förklaringar är att leken lär barnen, leken är inget barn gör i väntan på 
vuxenlivet utan leken lär barnen att så småningom bli medlemmar i samhället. Leken kan ses som 
en social process genom vilken barnet lär sig de sociala normer som råder i barnets omgivning. 
Dessa normer är olika beroende på i vilken kultur barnet föds in i. I och med att barnen går på 
förskola införlivas de med de normer som förskolemiljön och personalen förmedlar. Förskolan 
har då en viktig del i barnets socialisationsprocess men inte att förglömma så är det 
vårdnadshavarna som väljer om och på vilken slags förskola som barnet skall tillbringa sina dagar 
på. Vårdnadshavarna kan välja att barnet tillbringar dagarna i hemmet eller välja en förskola med 
någon speciell inriktning som till exempel religiös eller antroposofisk.  
 
Eftersom personalen ser leken som viktig för barnen när de är på förskolan så försöker de också 
främja leken. Detta genom att: 

[…] försöka att anpassa miljöer […] och tillhandahålla material. Men även att delta när barnen 
vill det lite och att man finns där och man kan hjälpa dem att plocka fram vissa saker och om 
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de önskar att måla i den fria leken så kan man hjälpa till, att man finns och rycker in, ibland 
kanske man blir tilldelad en roll att sitta och fika tillsammans med någon. Där har man också 
möjlighet att främja deras lek. 

Genom planering anser också informanten att leken kan främjas då det leks nya lekar som kan 
inspirera barnen till nya lekar i den fria leken.  

Leksaker 
Leksak, föremål som barn använder vid lek. Leksaker kan ses som en spegling av vår värld i 
litet format och används även pedagogiskt. Leksaker är en allmänmänsklig och tidlös 
företeelse.60   

Denna definition av leksaker ger Nationalencyklopedin. Leksaker beskrivs som något 
kulturöverskridande och naturligt i barns lek. Under intervjuerna har jag tagit upp frågor som rör 
leksaker i leken, även vid observationerna har jag iakttagit hur barnen har använt sig av leksakerna 
i leken. Nedan kommer jag att ta upp det jag funnit i min studie som rör leksaker.  
 
En informant anser att det skall finnas ett utbud leksaker som passar alla åldrarna på avdelningen, 
såväl pojkar som flickor. Det köps inte in moderna leksaker som Pokémon och inte heller 
vapenleksaker. Leksakerna ger möjlighet till att väcka nyfikenhet hos barnet och sätta igång dem i 
lek. Personalen menar att barnen har svårt att leka utan leksaker och att de sällan finner barnen 
leka utan leksaker. Detta ser en informant som negativt då hon menar att barn måste kunna 
använda sig av sin fantasi och på så sätt kunna komma på själva vad de vill leka. Informanten 
anser att brist på fantasi kan bero på att barnen på förskolan blir serverade för mycket i leken och 
att det finns för mycket leksaker i förskolemiljön. Vidare menar informanten att barnen också 
ofta vill ha leksaker när de är ute och leker på gården så som spadar och hinkar. Simonsson 
skriver att: 

[…] vi vuxna har en viss föreställning om att barnen behöver vissa materiella ting för att kunna 
förverkliga en viss typ av barndom. […] Det konstrueras en syn att barnen behöver 
barnkulturella produkter som kan förmedla mening, kunskaper och erfarenheter, dvs fungera 
som medium för estetiska värden och som kommunicerande en livsstil. Dessa barnkulturella 
produkter utgör alltså resurser som kan användas i olika praktiker och bidra till barnens 
socialisering in i en viss kultur.61  

Informanten ovan menar att barnen blir serverade för mycket i leken och att det finns för mycket 
leksaker runt omkring och att detta är negativt för barnens fantasianvändning. Medan Simonsson 
skriver att vuxna har föreställningar om att barn behöver leksaker omkring sig för att barnet skall 
kunna socialiseras. Informanten ser det viktigare för barnet att använda sig av sin fantasi istället 
för att ha materiella ting som leksaker i sin omgivning. Att leken skall få sin inspiration från andra 
saker än just leksaker. Hon nämner även att man skall begränsa antalet leksaker i barnets 
omgivning så att barnet kan använda sin fantasi mer, genom att kanske omvandla en leksak till en 
annan i fantasin. Hennes syn skiljer sig från den allmänna föreställningen som vuxna har, som 
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Simonsson redogör för. Detta problemområde diskuterar även Per Linge och Hans Petter Wille i 
Arbete, lek och inlärning, De varnar vuxna i barns närmiljö för att göra sig för starkt gällande i barns 
lek. När vuxna styr och ställer för att hjälpa barn igång med att leka uppstår problem: 

Barnen behöver då ständigt nya leksaker och måste jämt ha vuxna i närheten som hittar på 
lekar åt dem. Leken låser sig lätt när de vuxna får hitta på nya saker hela tiden.62  

Här har det nu visats olika synsätt på främjandet av barns lek. Personalen har olika uppfattningar 
om huruvida barnen skall ha mycket material tillhands eller inte. En informant tycker att leksaker 
väcker nyfikenhet hos barnet på ett positivt sätt medan en annan informant tycker att det 
hämmar barnet i leken och gör dem fantasilösa. Att uppfattningen skiljer sig åt mellan Linge, 
Wille och förskolepedagogen ser jag inte som något konstigt då dessa kan komma från olika 
discipliner och har därifrån med sig olika synsätt. Däremot är det intressant att synen skiljer sig 
från den ena informanten till den andra då både arbetar på samma avdelning och med samma 
barngrupp.   
 
Inköpen av leksaker och andra materiella tillbehör styrs av de regler och normer som verkar på 
förskolan. Vilka leksaker som köps in respektive inte köps in (vapenleksaker och Pokémon) 
påverkar då barnets socialisering om man utgår ifrån Simonssons citat ovan. Att personalen då 
väljer att inte köpa in vapenleksaker blir då ett förståligt resonemang.     
 
Egentillverkade leksaker gör barnen när de är på utflykt i skogen, detta är något som 
informanterna tar upp och ser som positivt då det tycker att barnen använder sig av sin fantasi. 
Barnen använder pinnar och kottar och låtsas att det är andra saker. Informanterna tar upp att 
inomhus på avdelningen förvandlar barnen också leksaker till andra saker än vad de ifrån början 
är tänka till. Till exempel kan en kjol bli en hatt och en kloss kan vara en bro. Som tidigare 
nämnts köper personalen inte in leksaker som vapen. En informant menar att: 

Vapen och sånt köper vi inte in. Däremot så leker de sådana lekar, de hittar pinnar i skogen 
eller kanske de bygger en av lego, eller sådär så jag menar att de konstruerar det ändå men sånt 
köper vi inte in. Det finns inte.  

Pojkarna på avdelningen konstruerar vapenliknade föremål och leker med dem. Lite spekulativt 
kan det ses som att barnen är vana hemifrån att leka sådana lekar och har inte leksaker till det på 
förskolan och därför konstruerar det själv. Eller så leker barnet det som de hör och ser omkring 
sig och tillverkar egna leksaker som de anser att de vill ha till just den leken. Enligt informanten i 
det ovannämnda citatet är det inte accepterat att köpa in våldsrelaterade leksaker. Det 
förekommer inte på avdelningen men att det är ändå accepterat att barnen leker våldsrelaterade 
lekar. Norman tar upp Allison James studie från en engelsk skola där lärarna var upprörda över 
att barnen byggde gevär av legobitar, vidare diskuterar Norman att: 
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[…] leken är en värld av förvandlingar, barn omdefinierar ständigt vardagsföremål och 
leksaker. I sina lekar är barn som tusenkonstnärer, de tar det som finns till hands och formar 
det för sina egna medvetna och omedvetna syften. Detta präglar leken både som ett 
individuellt och socialt och kulturellt drama.63  

Norman beskriver förvandlingen av en leksak till en annan som naturlig i barns sätt att använda 
leksaker. På liknande sätt, som nämndes ovan, ser personalen på avdelningen lekandet med 
vapenliknande leksaker som accepterat. 
 
Vid observationerna uppmärksammade jag även andra saker som barnen konstruerade. Bland 
annat var det klossar och lego som användes för att bygga cirkusar, torn och statyer. Även 
flygplan och kungakronor tillverkades av papper.  
 
Vilka leksaker och lekar som är accepterat bland pojkar respektive flickor nämndes det inget om i 
intervjuerna, dock så såg jag vad barnen sinsemellan tyckte om så kallade tjej- och killeksaker. En 
av tjejerna pekade på en magi låda som fanns i en leksakskatalog och sa att hon ville ha en sådan. 
Den andra tjejen i närheten menade då på att det kunde hon inte alls vilja ha eftersom det var en 
killleksak. Den första tjejen säger emot och menar att tjejer visst kan leka med killeksaker. Även 
fast tjejen anser det vara okej att leka med en killleksak delar hon ändå automatiskt upp leksaker i 
två kategorier, leksaker som är avsedda för killar och leksaker som är avsedda för tjejer. Tidigare 
diskuterade jag att personalen ansåg det viktigt att de kunde främja barnens lek i och med att 
hjälpa dem att komma igång. Ett exempel från observationerna är när en förskolelärare frågar en 
pojke om han vill leka i byggrummet med lego eller med bilbanan. De båda leksakerna anser jag 
har en allmän bild som typiska killeksaker och förskoleläraren ger förslag på dessa som helt 
naturligt. Informanterna ger inte en bild av att det är uppdelat så mycket mellan pojkar och 
flickor men i detta exempel kan det ses som en omedveten handling från förskolelärarens sida.   

Ditt och Mitt 
Under en av observationerna vikte två pojkar var sitt pappersflygplan. Pojke 1 menade att de 
båda var tvungna att skriva sina namn på flygplanen så de visste vems som var vems. Pojken 
gjorde detta men pojke 2 sa flera gånger högt att han inte kunde skriva sitt namn, han stod ett tag 
och funderade och kom sedan på att han skulle måla på sitt plan så att han kände igen det. De 
båda pojkarna sprang runt och lekte med planen men efter bara någon minut kom pojke 2 fram 
till en av förskolepersonalen och bad denna att skriv hans namn på planet i alla fall. Min tolkning 
av vad jag sett ur denna situation visar på att pojkarna tycker det är viktigt att veta vad som är ditt 
respektive vad som är mitt. Ett annat synsätt på ditt och mitt tas upp i nästa stycke. 
 
Förskollärarna påpekade i intervjuerna vikten av att barnen skall lära sig att ge och ta i leken, vad 
som är ditt respektive mitt och att dela med sig. De anser att detta är viktiga delar att lära sig i 
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leken. En annan syn på ditt och mitt än det som nämns ovan med de två pojkarna med 
pappersflygplanen visar jag här i en situation som hände. Det uppstod en konflikt mellan några av 
barnen när de lekte med ett sjörövarskepp. Två flickor lekte med skeppet och allt var lugnt tills en 
annan flicka kom och också började leka med skeppet och tog leksaksfigurer som hörde till och 
omplacerade dem. De två flickorna blev arga på den andra flickan och ville inte att hon skulle 
leka med skeppet eftersom de gjorde det. En förskolelärare sa till flickorna klart och tydligt att de 
skall leka tillsammans och dela med sig av de leksakerna som tillhörde sjörövarskeppet. Detta 
fungerade inte då den nyinkomna flickan inte blev accepterade i leken av de två andra. Det blev 
kiv och förskoleläraren föreslog att flickan skulle sätta sig och rita en bit bort vid ett bord med 
henne. Detta skedde också. Flickorna visar att de inte tyckte om förskolelärarens förslag genom 
att inte acceptera flickan i leken. Förskoleläraren visar sin ståndpunkt först men ger sedan vika 
när hon märker att barnen inte kom överens i den situationen. I första exemplet visar de två 
pojkarna vikten av att veta vad som är ditt respektive vad som är mitt när de har tillverkat en egen 
sak på förskolan som i detta fall var ett vikt flygplan av papper. I det andra exemplet visar de två 
flickorna att det är deras lek och leksak just då och att de gör sig tydliga i att ”detta är mitt och 
detta är ditt” Förskolelärarna ser det som okej att barnen får kalla det sina egna leksaker och ha 
dem för sig själv om de har tillverkat dem själva som i pappersflygplans situationen. Medan 
sjörövarskeppet tillhörde avdelningens leksaker och skulle få lekas med av alla barnen.  

Bra/dålig lek och förskolelärarens makt 
Under intervjuerna har jag kunnat urskilja vad personalen anser vara bra respektive dålig lek. Med 
bra lek menar de rollekar så som mamma-pappa-barn och lekar i den så kallade dockvrån där 
barnen fikar och klär ut sig. Denna lek får även en glorifierande prägel utav en av informanterna 
där hon menar att:  

Sånt är kul att se när … ja just när de är i dockvrån och klär på sig kläderna och sitter och 
dricker [Egen anm. Låtsas att dricka till exempel kaffe] det är så gulligt att se … när de leker … 
då går de in i de här rollekarna alltså hur dom går in för det med uppdukning, sådant är väldigt 
fascinerande att se. 

Vidare ses lugn lek som positiv, vare sig det handlade om rita eller bygga med klossar. Bra lek är 
också den lek där barnen lär sig att dela med sig och vara rädda om andras saker. Dålig respektive 
bra lek förklarar en informant som: 

[…] bra lek är när de leker i dockvrån och dukar upp bordet med tallrikar och sånt och de 
sitter och leker, de använder det som man ska lite. Dåligt är när de kastar sakerna överallt, 
sådana grejer, det är inte så jättebra lekar. […] ibland kan de leka hur duktigt som helst med 
sakerna och ibland så flyger bara grejerna.  

Dålig lek är den som tar för stor plats och är för högljudd. Informanterna menar att det inte går 
på avdelningen på grund av rummets begränsningar. Däremot anses det inget fel på lekar där 
barnen springer runt och jagar då de är utomhus och leker. Det är de rumsliga aspekterna som 
avgör vad som anses som för högljudd och vild lek och inte leken i sig. Lugna lekar främjas när 
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de befinner sig inne på avdelningen, detta är något som är väl förståligt för personalen då jag 
märkte att det är uttröttande att länge höra högljudda lekar inne på avdelningens begränsade yta.  
 
Förutom att personalen inte vill ha en för högljudd arbetsmiljö anser jag att personalen vill 
uppfostra barnen till den norm som råder bland den allmänna uppfattningen i svensk kultur. 
Föreställningen är att barn skall kunna anpassa sina lekar till rummet och tillfället. Barn skall veta 
att det inte är okej att leka kurragömma eller ”jaga lekar” inomhus utan att dessa skall ske 
utomhus där de är accepterade att leka.  
 
Efter mina observationer ser jag att personalen har två olika typer av makt i leksituationen, en 
indirekt och en direkt. Den direkta makten sker då förskoleläraren säger till barnet direkt ”Gör 
inte så”. Den indirekta makten får barnet också ur denna direkta situation då barnet blir tillsagt 
och får en uppfattning för sig att så får man inte göra. Även fast barnet inte införlivar det som 
förskoleläraren tycker så har ändå barnet fått uppfattningen att den synen råder. Förskoleläraren 
påverkar alltså situationen direkt och på ett indirekt långsiktigt plan hos barnet. 
 
Det jag här kallar den indirekta och direkta makten kan ses som ett sätt att socialisera barnen. 
Genom att utföra den makt som förskoleläraren har på förskolan visar hon barnen hur de ska 
bete sig i vissa situationer och vad som är rätt respektive vad som är fel. Vad som anses som rätt 
respektive fel är olika från kultur till kultur. Barnet socialiseras in i den kultur hon eller han är 
född i.  

Slutdiskussion  
Jag vill i slutdiskussionen återknyta till studiens ursprungliga syfte för att utifrån dem diskutera 
det som framkommit i analysen. Jag kommer vidare att ta upp kritik av psykologins förståelse av 
barns lek. Slutdiskussionens syftar inte till att lägga fram några generella resultat utan här kommer 
de intressanta delarna från analysen att lyftas fram.  
 
Förskolelärarnas uppfattning om barns lek är att den är mycket viktig för barnet på förskolan. I 
leken lär sig barnen socialt samspel, hur de skall vara mot varandra, att de skall hjälpa varandra 
och att lära sig ge och ta. Leken är också viktig för att kunna bearbeta det som barnet har varit 
med om. Även fantasi ses som en god egenskap som är bra att barnet har och använder i leken.  
 
De faktorer som jag har sett som har en inverkan på barnens lek är de materiella ting som finns i 
miljön på avdelningen men framförallt de regler och normer som förskolelärarna verkar efter. 
Leksaker främjar leken i och med att det väcker nyfikenhet hos barnet och det kan bidra till att 
sätta igång en lek. Leksaker kan även ses om hämmande i leken då barnet inte använder sig av sin 
fantasi, att barnen inte utgår ifrån sin fantasi för att skapa en lek.  
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De regler och normer som förskolelärarna förmedlar påverkar leken då de har makt att hindra 
och främja leken i olika riktningar. Till exempel kan de föreslå lugna lekar och tillhandahålla 
material till sådana lekar för att få barnen att leka en ”lugn lek”. Dock är inte barnen passiva 
mottagare här utan det pågår hela tiden en förhandling mellan barnet och personalen. Även 
förhandlingar barnen emellan sker, då barnen till exempel förhandlar om egendom i leken, när en 
leksak vill användas av två barn sker en diskussion om vem skall leka med just den leksaken då. I 
en sådan situation lär sig barnen förhandling i leken och här har den vuxna parten ingen direkt 
inverkan. Med detta argument vill jag då kritisera Piagets utvecklingspsykologiska lekteori där han 
menar att barnet inte lär sig något nytt i leken. Genom att se barnen leka med varandra i den fria 
leken som ett socialt samspel som inkluderar förhandlingar av olika slag så som ge och ta, så lär 
sig barnen därför något av varandra.  
 
Barns lek må ha psykologiska funktioner, men också sociala. Barn tar efter och härmar vuxna, 
föräldrar, syskon och andra barn. Även imiteringar så som polis, affär och leka doktor. Dock är 
det inte så lätt att se härmandet som en ren imitering av personerna eller från en situation så som 
leka doktor. Härmandet kan inte ses som information som rakt och oförändrat överförs och 
utspelas av barnet i leken, utan måste förstås ur en mer komplex syn. Barnens lek på förskolan 
sker hela tiden i relation till andra. Relationerna sker barnen emellan men miljön och personalen 
har även en inverkan på barnen. Alla dessa faktorer måste ses som en process som försiggår i 
leken för att kunna förstå barns lek. De utvecklingspsykologiska teoretikerna ser till exempel barn 
som passiva härmare av vuxenvärlden och ser då inte till de sociala aspekterna i barns lek. Jag 
menar att de sociala aspekterna har en större roll i förståelsen av barns lek än vad de psykologiska 
har. Genom att se de sociala aspekterna i barnens lek i förskolan kan man förstå komplexiteten 
som existerar. 
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Barns kläder –  
En studie med fokus på förhandlingen om och synen på 

barns kläder 
Linda Forss 

 

Inledning 
Vi lever idag i ett samhälle där konsumtionen till viss del blivit en livsstil. Vi köper inte längre 
saker för att vi behöver dem utan för att vi vill ha dem. Peter Corrigan hänvisar till Colin Cambell 
som beskriver hur vi idag inte nödvändigtvis vet vad vi vill ha utan vi: ”[…] want to want, we 
desire to desire […]”64 Vi köper konstant nya saker, inte för att det som vi redan har inte är 
funktionsdugligt, utan för att vi vill ha nyare modeller eller andra färger. Det måste alltid finnas 
producenter men det som karakteriserar detta samhälle som ett konsumtionssamhälle är att dess 
medlemmar främst aktiveras som konsumenter.65  
 
En av de största konsumtionsarenorna idag är den för kläder. Kläder är en förslitningsvara som 
måste ersättas av andra plagg i den mån de slits. Dock så köper vi idag nya kläder även då vi inte 
behöver, eventuellt för att vi vill följa modet eller helt enkelt för att vi bara vill ha nya kläder. 
Kläder har idag inte bara funktionen att värma eller skyla kroppen utan de kan idag ha en mängd 
andra funktioner. Maja Jacobsson diskuterar i sin bok Kläder som språk & handling hur kläderna 
fungerar som ett språk med vilket vi sänder ut olika signaler och att det även varit så historiskt 
sätt. ”Språket” består av koder som finns i kläderna och sänder ut vissa budskap.66 Dessa koder 
lär vi oss som barn i den primära socialisationen67 av våra vårdnadshavare. Dock så sker det även 
en insocialisering av olika koder i den sekundära socialisationen som sker bland kompisar, i 
skolan och senare även på olika arbetsplatser. Att i kläder uttrycka sin identitet är inget nytt 
fenomen utan kläder har varit ett uttryckssätt även på 1700- och 1800-talet. Då visade människor 
bland annat upp sin yrkesstatus via kläder.68     
 
Familjesituationen idag är mer präglad av demokrati än den var förr. Christine Roman diskuterar 
detta utifrån Anhony Giddens som menar att gemensamt beslutfattande i familjen blivit 
karakteristiskt för familjen idag. Detta har då inneburit att barnen fått en förhandlingsposition 
och utifrån den kan påverka familjens konsumtion.69 John Deborah Roedder menar även att 
barnen lär sig förhandla i familjen och bland vänner och därmed påverkar familjens konsumtion 
                                                 
64 Corrigan, Peter, (1998), The sociology of consumption, London: SAGE Publications, s. 10 
65 Bauman, Zygmund, (1999), Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, Göteborg: Daidalos, s. 40 
66 Carlsson, Maja, (1994), Kläder som språk & handling, Stockholm: Carlsson Bokförlag, s. 21ff.  
67 Läs mer om primär- och sekundärsocialisation på sidan 6 
68 Corrigan, Peter, (1998), The sociology of consumption, London: SAGE Publications, s. 162   
69 Roman, Christine, (2004), Familjen i det moderna – Sociologiska sanningar och feministisk kritik, Liber: Malmö, s. 126ff. 
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mer och mer ju äldre de blir. Denna förhandling och gemensamma beslutsfattande i familjen har 
även lett till att barnen på ett bättre sätt kan påverka vilka kläder de har.70   

Syfte och frågeställning 
Denna antologidels primära syfte är att studera hur det går till då barn, främst i åldrarna 6-12, får 
de kläder de får. Jag ska analysera detta utifrån hur barn och vuxna förhandlar om kläder med 
fokus på barnens inverkan på vilka kläder de får. Jag kommer även att studera hur barn och 
vuxna ser på barnkläder. Frågeställningarna blir därmed: 

- Hur förhandlar barn och vuxna om kläder? 
- Hur ser barn och vuxna på kläder? 
- Hur påverkas barns kläder och av vad?  

Metod  
Jag har genomfört min studie med inspiration av metoden grundad teori och med hjälp av 
deltagande observationer och intervjuer. Jag valde att göra mina deltagande observationer i en 
klädbutik på grund av att jag där fick en bred bild av barn i relation till kläder. Jag kom där även i 
kontakt med den kommersiella delen av barnkläder; hur kläderna ser ut och hur de marknadsförs. 
Där fick jag även se relationerna mellan expediter och kunder. Jag fick även en inblick i hur det 
fungerade i en klädbutik på barnavdelningen, exempelvis hur kläderna placerades i butiken och 
hur expediterna jobbade. De deltagande observationerna på fältet var till en början givande men 
eftersom handlingarna på fältet var så repetitiva så började jag efter ett tag observera innehållet i 
butiken i stället. Dock så genererade mina observationer utav inredningen i butiken en mängd 
användbara frågor som jag sedan använde mig av i arbetet.   
 
Jag hade i början svårigheter att finna informanter i och med att jag själv inte har någon kontakt 
med barnfamiljer. Därför tog jag hjälp av andra studerande vid Samhälls- och 
kulturanalysprogrammet och kom därigenom i kontakt med barnfamiljer som andra studenter 
kände. De föräldrar jag ville intervjua var först och främst föräldrar med barn i den åldersgrupp 
jag valt att fokusera mig på men viktigt var även att jag fick intervjua den förälder som hade störst 
inflytande över klädinköpen. Anledningen till att jag endast har intervjuat mammor är alltså att i 
de familjer som jag kommit i kontakt med så är det mamman som är den förälder som har mest 
med barnens kläder att göra. Tre av vuxeninformanterna, Erika, Louise, Karin, hade barn i 
åldrarna 6 till 12 år och var själv mellan 37 och 40 år gamla. Min fjärde vuxeninformant var Sofia 
som var 25 och hade ett barn som var 1,5 år. Alla informanter arbetade utom Erika som 
studerade.     
 

                                                 
70 John, Deborah, Roedder, (1999) ”Consumer Socialisation of Children: A Retrospecttive Look at Twenty-Five 
Years of Research”, Journal of Consumer Research, Inc, Vol. 26. s. 184ff 
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I början av min studie hade jag endast tänkt ha föräldrar som intervjuinformanter men när jag 
började arbeta med mina intervjuer insåg jag att jag även ville ha med barns perspektiv eftersom 
jag började fundera på vad barnen tyckte om det föräldrarna hade åsikter om. Jag valde därför att 
även genomföra två intervjuer med barn. Barninformanterna var två flickor, Eva 10 år och Lina 
12 år. Valet att intervjua barn medförde att jag fick lägga ytterligare vikt på vad min roll som 
intervjuare hade för påverkan på mina informanter. Jacqueline Scott diskuterar problematiken 
med att intervjua barn och menar att intervjufrågorna är väldigt viktiga vid intervjuer med barn. 
Scott påpekar även att det är viktigt att frågorna inte är ledande på något vis i och med att barn 
tenderar att svara så som de uppfattar att den vuxne intervjuaren vill att barnet ska svara. Dock så 
menar hon på att barnen endast gör det om de inte vet svaret på frågan. Viktigt att tänka på är 
emellertid att detta gäller även vuxna informanter. Alla informanter vill vara goda informanter 
och svara ”rätt” på frågorna. Jag valde att intervjua de två flickorna i deras hem med tillgång till 
deras kläder för att lättare ha något att bygga konversationen kring mer än mina frågor. En annan 
fördel med att intervjua barn i deras hem, i en miljö där de känner sig trygga, kan vara att de 
lättare kan vara frispråkiga i en hemmamiljö än i exempelvis i en skolmiljö.71 Flickorna bodde 
med sina föräldrar i en lägenhet där de delade på ett relativt stort rum.  Det var även ett medvetet 
val att välja flickor som informanter eftersom jag föreställde mig att det kunde vara lättare för 
flickor att prata med mig, en tjej i 20 årsåldern, om kläder än vad pojkar kunde ha haft. 
Christopher Pole diskuterar i sitt paper Researching children and fashion, an embodied ethnography att det 
är viktigt för forskaren att vara medveten om sin egen roll. Han menar att det finns 
könsdimensioner som är vikiga att ta i beaktning. Han har själv genomfört intervjuer med unga 
flickor i deras egna rum om kläder och funnit den situationen till viss del obekväm.  Jag har 
därför valt att intervjua flickor för att minimera risken för obekväma situationer. 72

 
Jag valde även att filma intervjuerna med barnen för att slippa ha med moment som skulle kunna 
vara störande, exempelvis anteckningsblock. I och med att jag filmade barnen har jag även kvar 
den visuella bilden av vilka kläder de visade för mig och hur de agerade då de visade dem. Under 
intervjuerna hade jag videokameran fäst vid ett stativ för att jag skulle slippa ha den i handen 
under intervjun. Jag var mycket noga med att fråga flickorna och föräldrarna om de ville 
medverka i mina studier vilket de ville. I övrigt har jag följt forskningsetiska rådets regler under 
hela arbetets gång.    
  
Rollen som intervjuare är självklart någonting som i alla situationer måste reflekteras kring, 
oavsett om intervjuerna är med barn eller vuxna. Att jag som ung tjej intervjuar äldre kvinnor om 

                                                 
71 Scott, Jacqueline, (2000), ”Children as respondents – The Challenge for Quantitative Methods”, i Christensen, Pia 
& James, Allison, Research with Children, London: Falmer Press, s. 103ff. 
72 Pole, Christopher (2004) ”Researching children and fashion. An embodied ethnography.” Paper presenterat på 
Ethnography in Education Conference, 13-14 september 2004, Oxford. S. 7 
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deras barn kanske får dem att känna sig mer kunniga och därmed mer ”lära mig” hur det ska vara 
än att berätta hur det verkligen är. Föräldrainformanterna hade kanske givit mera subjektiva 
åsikter om jag som intervjuare hade haft mer gemensamt med dem som föräldrar. Positionen 
som 20-årig tjej kan också ha fört med sig fördelar i intervjusituationen i och med att 
informanterna kan ha känt att de behövde förklara saker som för dem var mycket självklara men 
som de inte trodde att jag visste. Jag måste hela tiden reflektera över hur min person påverkar 
intervju- och observationssituationen för att få en så rättvis bild av mina informanter som 
möjligt.  
 
Eftersom jag har genomfört analysen med inspiration av grundad teori har det inneburit att jag 
sorterat mitt material i olika kategorier. Detta gjorde jag genom att i det empiriska materialet se 
olika mönster i hur de handlade i olika situationer. Processen med att finna dessa kategorier 
började redan efter första intervjun och därefter försökte jag finna liknande mönster i resterande 
intervjumaterial. Dock så är kategoriserandet en process och således är inte kategorierna fasta i 
början av analysen. De kategorier som jag fann i mitt material blev sedan grunden för min analys. 
 
Anledningen till att jag valde att fokusera mig på barn mellan 6 och 12 år var att jag ansåg att det 
var en bra åldersgrupp med tanke på att barnen då inte har full ekonomisk makt över sina kläder 
med ändå har åsikter kring vilka kläder de vill ha. Jag är även medveten om att ålder på barnen i 
min studie är relativt varierande, detta på grund av att jag inte hade möjlighet att finna 
informanter med barn i samma ålder. Jag tror dock inte att det är ett större hinder i min studie 
eftersom barnen i studien alla har det gemensamt att de inte köper sina kläder på egen hand. Jag 
har genom hela arbetet valt att nämna informanterna vid namn för att det då blir lättare att läsa 
texten. Alla namn i arbetet är givetvis fiktiva.  

Analys och resultat 
Denna uppsats bygger som tidigare nämnt på intervjuer om barns kläder och konsumtionsvanor 
med fyra mammor och två flickor. I analysdelen kommer jag först mer allmänt diskutera hur 
kläder inköps och konsumeras, sedan kommer jag att diskutera hur barn och föräldrar förhandlar 
om kläder och hur informanterna talar och moraliserar över trender och mode. Avslutningsvis 
diskuteras hur barn använder sig av kläder för att skapa individualitet. 

Konsumtion av kläder  
Barnen jag intervjuade beskriver båda ungefär samma scenario vid själva inhandlandet av kläder. 
De beskriver hur de med sin mamma åker in till centrum för att handla kläder, det var hela tiden 
hon som var med och betalade för kläderna. Den äldre informanten, Lina, beskriver dock att hon 
ofta går i klädaffärer med kompisar och att hon då finner vad hon ville ha men att hon då 
kontaktade sin mamma för att med henne köpa plagget. Den yngre flickan, Eva, går aldrig i 
klädaffärer ensam utan tittar och handlar alltid kläder tillsammans med sin mamma.  
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Evas mamma har stor del i klädinköpen. Hon både ser till att kläder blir köpta genom att säga till 
flickan att hon behöver köpa kläder och också genom att planera dagar för att åka till centrum 
och handla kläder. Eva uttrycker mammans deltagande i klädköpen som väldigt viktigt, hon 
beskriver hur mamman vet vad hon behöver och vad som är fint: ”min mamma oftast…hon vet 
vad jag behöver och sådär”, ”hon tycker också det är viktigt att jag får dom kläder som jag trivs i 
och som hon tycker sitter bra och som hon tycker jag är fin i”. Eva litar följaktligen mycket på sin 
mammas omdöme, även då hon säger att hon får bestämma själv om vilka kläder hon vill köpa 
och ha på sig. 
 
De flesta av mina vuxna informanter beskriver två generella sätt de köper kläder på, det ena är att 
de säsongsköper kläder och det andra är att de köper underkläder och strumpor etcetera då de 
storhandlar mat. Säsongshandlingen sker i stort sätt tre gånger per år: inför höstterminen, inför 
vintern (termobyxor, overaller, etcetera) och inför sommaren (baddräkter, etcetera). Anledningen 
de flesta informanterna ger för att storhandla säsongvis är att de då slipper småhandla mitt i en 
skoltermin eller stå utan termobyxor när snön kommer. De menar dock att de ibland i alla fall får 
handla mitt i en säsong men att de försöker undvika det i möjligaste mån. Många av 
informanterna åker även in till centrum för att titta i klädaffärerna innan de tar med barnen dit 
för att slippa ta med barnen i alla affärer. De gör detta för att genomföra inhandlandet så snabbt 
som möjligt, för att, som samtliga informanter påpekar, barn inte gillar att gå i affärer. De menar 
att det är någonting som är jobbigt både för barnen och också dem själva. Dock så medger alla att 
barnen tycker det är roligt med kläder, kul att klä upp sig och att få nya kläder. En av 
informanterna pekar också på att klädaffärerna inte är utformade för barn utan konstruerade för 
vuxna och att barnen därför inte gillar att gå i dem. 
 
Det var även viktigt för alla mina vuxeninformanter att prova kläderna i butiken om barnen ändå 
var med för att se till så att kläderna satt bra. Att ta med barnen är även ett sätt att motverka 
konflikt i och med att barnen ibland kan vägra vissa kläder. Informanterna började prova kläder 
på sina barn vid ungefär fem års ålder, det var även då som de uppfattade att barnen började få 
ett större intresse för kläder och började få lite mer åsikter om vad de ville ha på sig. Erika 
beskriver dock att hennes barn började intressera sig för kläder redan vid två års ålder men att det 
speciellt berodde på att familjen ägt en klädaffär. Barnen hade därmed som mycket små lärt sig 
hur man beter sig i klädaffärer, exempelvis att man provar kläder innan man köper dem.  

Förhandlingen om kläder 
Jag ska i detta stycke beskriva hur förhandlingen om kläder går till, hur barnen gemensamt med 
sina föräldrar bestämmer vilka kläder som ska köpas och vilka kläder som ska tas på till skolan. I 
och med att barnen i den åldersgrupp jag valt att inrikta mig på är så pass unga att de inte har 
hand om klädköpen på egen hand så har föräldrarna en viss roll i klädinköpen. Barnen har inte 



 46

den ekonomiska makten över kläderna men de har ändå en viss bestämmanderätt över vad de vill 
ha på sig. Det är förhandlingsrelationen jag vill uppmärksamma i detta stycke. 
 
Roman skriver i Familjen i det moderna hur familjen förändrats genom tiden. Hur den feodala 
kärnfamiljen med en försörjande fader under industrialiseringen förändrats till en modern 
kärnfamilj bestående av två förvärvsarbetande föräldrar men där modern utöver förvärvsarbetet 
ansvarade för alla hemsysslor.73 Därifrån har familjen förändrats ytterligare under moderniteten. 
Roman hänvisar till Anthony Giddens, som menar att dagens familj är starkt präglad av 
demokrati genom att familjen blivit mer jämlik och kännetecknas av ”[…] ömsesidig respekt, 
autonomi, beslutsfattande genom kommunikation och frihet från våld […]”74 och att det lett till 
att ”Kärnfamiljens tydliga rollfördelning har ersatts med ”den förhandlade familjen”, där fasta 
normer för vem som ska göra vad, när och hur saknas.”75 Familjens traditionella strukturer har 
således förändrats i varje aspekt av familjelivet, vilket även innebär att barnens roll i familjen har 
stärkts. Detta betyder att barnen fått en förhandlingsposition som de tidigare inte haft på samma 
sätt.  
 
John Deborah Roedder diskuterar hur barn påverkar konsumtionen i familjen i allt från val av 
mat till val av kläder. Han menar att barnen lär sig förhandla med föräldrarna om saker för att få 
som de vill eller i största allmänhet påverka vad familjen konsumerar. Förhandlingen, menar 
Roedder, är någonting som de lär sig i och med att de börjar förstå fler perspektiv än sina egna. 
Själva lärandet av förhandlingen sker inte bara i familjen utan även i kompisgrupper och genom 
massmedia.76  
 
Både vuxen- och barninformanterna beskriver att de har någon typ av förhandling angående 
kläder. Lina, den äldsta av barninformanterna, beskriver hur hon i klädaffärer föreslår ett plagg 
som hon vill ha och hur sedan mamman godkänner det eller inte. Hon menar att det hela tiden är 
någon form av förhandling dem emellan:  

Jaa, det är lite olika…sådär, om mamma säger ”den där var ju fin” så [säger jag] ”jaa” eller 
”neeej” och då säger jag ”den här var ju fin” så ”jaaa” eller ”neeej”. Du vet…?  

Även Eva, den yngsta barninformanten beskriver hur hon får välja själv vilka kläder hon vill ha 
respektive inte ha. Hon beskriver dock att det främst är hennes mamma som säger åt henne att 
hon behöver kläder, det har hon själv inte så stor kontroll över. Mamman har således en större 
roll i hennes klädinköp i och med att hon låter mamman föreslå kläder i större utsträckning. 
Dock så kan även Eva vägra vissa plagg som mamman föreslår. Detta är även någonting som 
föräldrainformanterna beskriver att just förhandlingen om kläder är viktig. Informanterna 

                                                 
73 Roman, (2004), s. 126ff. 
74 Roman, (2004), s. 131 
75 Roman, (2004), s. 133 
76 Roedder, (1999), s. 184ff.   
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beskriver förhandlingen som ett slags förslagsgivande från antingen föräldern eller barnet och 
sedan ett godkännande från båda parter. De menar alltså att både föräldern och barnen kan neka 
vissa plagg. Louise beskriver:   

Han är inte speciellt klädintresserad men han kan vägra vissa saker, så det, då vet jag att då 
kommer han aldrig någonsin att ta på sig det, så jag vill gärna ha med honom till affären, för 
köper jag fel sak så då vet jag att det är hel kört.  

Godkännandet är således helt avgörande för vilka plagg som köps. Varken föräldrarna eller 
barnen har alltså den totala makten över kläderna. Föräldrainformanterna menar dock att det är 
barnen som har den största makten över kläderna, att de bestämmer det mesta. 
Föräldrainformanterna menar att de lägger sig i klädvalet ytterst sällan, det sker endast då barnen 
valt helt opassande kläder.  

Mm…vad dom vill köpa så…är det nog dom som styr det mesta…och själv försöker jag styra 
upp lite grann så att dom har lite kläder som passar ihop och så…och vad dom tar på sig, typ 
på vardagarna, det bestämmer dom nog…nästan helt själva…om det inte är något alldeles 
speciellt…som jag måste säga till om. 

Likafullt så är det föräldrarna som betalar för plagget och därmed tar det sista beslutet ifall 
plagget köps eller inte. Det är bland mina informanter tydligt att det är föräldrarna som har den 
ekonomiska makten. Föräldrainformanterna visar alla på att de är de som betalar för kläderna och 
bestämmer när kläder ska köpas i och med att de vet vad som behövs. Lina beskriver dock att 
hon ibland kan köpa något plagg själv om hennes mamma inte anser att hon behöver det. Lina är 
ju också det äldsta barnet i min studie så hon kan ha nått den ålder då vissa plagg köps själva. 
Hon menar också att hon ibland kan erbjuda sig att köpa vissa plagg för att hon vill att hennes 
mamma ska köpa det åt henne. Erbjudandet om att köpa plagget själv blir således ett sätt att få 
mamman att köpa plagget åt henne: 

[…] och om jag har fått månadspeng då så kanske jag köper den, det beror på…om det är 
någon tröja, då så kan man säga att ”ja vad fin” så säger mamma också att den är fin. Så [säger 
jag] ”den här kan jag betala själv” ”nej den kan jag betala [säger mamma]” så ”tack!!!” [skratt]  

Vad barnen tar på sig till skolan är det även, enligt föräldrainformanterna, barnen själva som 
bestämmer. De menar även där att de endast lägger sig i om de valt någonting olämplig för 
dagen. Det är endast en informant som berättar att hon själv lägger fram kläder till sina barn, hon 
menar att det fungerar bra och att det sälla blir ”tjafs” om det.     

Mode och moraliserande  
Mode och trender är en stor del av klädkonsumtionen idag, kläderna påverkas av det och därmed 
påverkas även konsumenterna av det. Jag ska här skildra hur mina informanter ser på mode och 
trender och hur de påverkas av dem.   
 
De flesta av mina vuxeninformanter menade att de inte noggrant följde modet men ansåg sig 
göra det ofrivilligt i och med att de köper kläder från affärer som är trendkänsliga. Vissa av 
föräldrarna beskrev dock att de inte ville att kläder skulle vara en för stor del i barnens liv: 
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Dels för jag vill inte att kläder ska styra deras liv, jag vill inte, och jag tycker själv inte att kläder 
är jätte viktigt [pekar på sina egna kläder och syftar på att hon inte bryr sig om kläder, min 
anm.]…så...jag sätter mycket större vikt vid vad dom gör. Jag lägger hellre pengar på att min 
dotter kan ha en häst, det tycker jag är mycket viktigare…Hellre att min son och dotter kan 
spela och såna saker. Det vill jag lägga pengar på, och det kostar mycket, än att jag springer 
runt på stan och handlar kläder åt dom. Det gör jag. Samtidigt som jag tycker att det är viktigt 
att dom ser Okej ut. 

Vuxeninformanterna uttryckte även att det ständigt pågår en balansgång mellan att barnen ska 
tycka om kläder men inte för mycket. Detta skiljde sig dock emellan informanterna beroende på 
om de själva var intresserade av kläder eller inte. En informant, Louise, berättar att kläder inte är 
en stor del i hennes barns liv och att det inte heller är det i hennes. Tvärtom var det med Erika 
som tidigare varit ägare till en klädbutik, och var väldigt intresserad av kläder. Hon tyckte det var 
helt okej att hennes barn var väldigt intresserade av kläder.  
 
Pierre Bourdieu beskriver hur varje människa har olika kulturellt kapital och hur detta utgör en 
del av vårt habitus. Habitus är således ett förkroppsligat kapital med vilket vi utåt visar vilka vi är 
med exempelvis vilka kläder vi köper, hur vi talar, vilken utbildning vi har och vilken bil vi kör. 
Det kulturella kapitalet innefattar klädsel och Bourdieu menar att kläder är ett uttryck för sociala 
och klassmässiga relationer. Den smak vi har och som avgör vilka kläder vi tar på oss och köper 
är således beroende av vilka sociala och klassmässiga relationer vi innehar. Habitus skapar därmed 
ett teckensystem som visar vilka vi är, eller vilka vi utåt sätt vill vara. Kläder är alltså en del av det 
kulturella kapitalet och individen bär därmed de kläder som visar på det kulturella kapital som 
individen besitter. En individ föds även in i en familj som redan har ett kulturellt kapital och blir 
därmed präglad till de kulturella kapital som familjen har.77 I förlängningen visar då barnens 
kulturella kapital även på vilket kulturellt kapital föräldrarna har. Därmed klär föräldrarna barnen, 
då de är mindre, dem på så sätt att deras kulturella kapital inte förändras. Habitus innefattar även 
attityder och sätt att tala vilka även de förs över från föräldrar till barn. Det kan därför förstås 
som att barnen påverkas, åtminstone till en början, av föräldrarnas syn på kläder.   
 
Barninformanterna uttrycker båda att de tycker att det är roligt med kläder speciellt nya kläder 
och att klä upp sig. Det är i synnerhet Lina, den äldsta barninformanten, som uttrycker det största 
nöjet i att köpa kläder och att gå i affärer och titta på kläder. Detta menar även Eva men i och 
med att hon är yngre och inte går i affärer på egen hand så har hon inte samma möjlighet att 
endast gå omkring i affärer för nöjets skull. Båda har dock starka positiva åsikter kring kläder, de 
uttryckte heller inget negativt angående att prova kläder i butiken. Själva provningen av kläder var 
bara nödvändigt för att få nya kläder vilket de båda ville. Lina och Eva ansåg båda att mode inte 
var någonting som de brydde sig så mycket om dock så uttryckte de att de hade haft olika sorters 
kläder i olika perioder vilket tyder på att de följt modet omedvetet. Detta är emellertid någonting 
som är svårt att undkomma om de flesta kläder som köps inhandlas i de vanligaste 
butikskedjorna eftersom att butikerna idag är väldigt trendkänsliga.  
                                                 
77 Bourdieu, Pierre, (1993), Kultursociologiska texter, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 266  
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Eva och Lina beskriver båda att de väldigt sällan handlar kläder på postorder, men Lina beskriver 
hur hon kan tycka att det är roligt att bläddra i katalogerna för att titta på kläderna och se vad hon 
skulle vilja ha för kläder. Eva beskriver att det inte är förrän i affärerna som hon ser vad hon vill 
ha för kläder men att hon ibland ser vad andra har för kläder och då vill ha samma typ av kläder.  

Jag brukar oftast tänka ’sånt vill jag ha’ när jag går i affärer, för annars vet jag absolut inte vad 
som finns…men när det blev såhär modernt med tyg-kjol och tights i olika färger så ville jag 
hemskt gärna ha det…(skratt) 

Huruvida barninformanterna menar att de följer modet eller inte skiljer sig mellan de båda 
flickorna. Eva som är lite yngre berättar mer uttalat att hon gör det medan Lina inte säger det rakt 
ut. Båda flickorna tycker dock att det är helt okej att ärva kläder, vilket de båda gör. Lina 
uttrycker att hon tycker att det är roligt i och med att kläderna de ärver oftast är några år gamla 
och därmed har ingen av hennes kompisar samma kläder. Även föräldrainformanterna berättar 
att deras barn ärver lite kläder och att deras barn inte har sett det som någonting negativt. De 
menar snarare på att deras barn inte bryr sig om ifall kläderna är nya eller gamla så länge kläderna 
är nya för dem.   
 
Föräldrarna har relativt starka åsikter kring vad de anser vara bra barnkläder. De poängterar att 
kläderna ska vara bra att leka i och vara mycket slitstarka. Dock så påpekar de att de inte vill att 
barnen ska se ut hur som helst:  

[…] jag vill att dom ska ha kläder som matchar modet till en viss del, inte att det som två 
ulltottar som går omkring eller så, dom ska känna sig liksom som, ja skulle inte…sen ska det 
vara skönt och funktionellt, det ska vara bra kläder tycker jag, som funkar att leka i framför allt.  

Även här blir det för föräldrarna en avvägning mellan att kläderna ska vara bekväma och 
funktionella men även till viss del moderiktiga. Det barnen beskriver som bra kläder är nya, roliga 
och annorlunda kläder vilket blir en stark kontrast eftersom föräldrarnas högsta prioritet för 
barnens kläder är funktion. Denna intressekonflikt mellan föräldrarna och barnen tolkade jag 
dock inte som ett oöverkomligt problem i och med att de alla hade någon typ av förhandling om 
kläderna med barnen vilket innebar att det blev en kombination av två viljor.   

Moraliserande 
Klädvalen och kläder i allmänhet orsakar moraliska dilemman för föräldrainformanterna som har 
starka åsikter kring modet för unga flickor och tjejer idag. Den gängse bilden bland mina 
informanter är att flick- och tjejkläder idag är sexistiska och att vuxenkläderna sjunker längre och 
längre ner i åldrarna. Sofia beskriver: 

[…] jag tycker att barn ska vara barn och sen tonåringar är tonåringar…jag tycker inte om när 
det är stringtrosor och…att det blir...tidigt pubertets tjej- pojkkläder…killarna ska vara tuffa 
från att dom är två år…och det ska var nitar i byxorna och skärp och…tjejerna ska ju vara  lite 
mer…ja, minitonårstjejer, och det tycker inte jag passar…[…] utan det ska var barnkläder. 
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Alla vuxeninformanter uttrycker någon form av moralisk panik över de kläder som finns 
tillgängliga för flickor och tjejer idag. Anna Sparrman diskuterar fenomenet utifrån Stanley Cohen 
som menar att: ”[…] moraliska paniker uppkommer när något uppfattas som ett hot mot olika 
samhälleliga värderingar och intressen.”78 Han menar även att dessa moraliska paniker inte 
behöver uppkomma över ett helt nytt fenomen utan att det kan uppkomma då ett känt fenomen 
uppmärksammas. Därför har media en stor del i att moralisk panik uppkommer i och med att de 
lyfter fram vissa aspekter som sedan individer börjar reflektera över. Barnkläder är någonting som 
på senare tid fått mycket medial uppmärksamhet vilket inneburit att det blivit någonting som 
många reflekterat över. Det är därför inte konstigt att de föräldrar jag intervjuat uttrycker en stark 
oro över flick- och tjejkläderna. Då vuxeninformanterna beskriver sin oro över flick- och 
tjejkläderna så påpekar de främst underkläder (stringtrosor, etcetera) och bara magar som det 
största problemet. Då de berättar om detta så talar de hela tiden om andra barn som bär dessa 
kläder. De uttrycker detta som ett stort problem men skjuter samtidigt över ansvaret på andra 
föräldrar.  
 
Informanterna har även en glorifierande bild av ”förr”. De målar upp bilder av hur barnen ”förr” 
fick vara barn längre och hur barnkläderna då var lekvänliga och osexistiska. De har dock inga 
direkta åsikter kring pojkmodet idag, utan är av åsikten att det är bra och varierat. Detta är väldigt 
intressant i och med att modet för pojkar idag också är mycket influerat av vuxenkläder. Under 
mina observationer påträffade jag kläder för pojkar som var ”sexistiska” i samma utsträckning 
som vissa flickkläder. Vissa av vuxeninformanterna menade även att flickor hade en tendens att 
bli för ”klädfixerade”, att det behövde hjälpa deras flickor att inte bli det. Det finns bland 
informanterna således åsikter att flickor är mer utsatta med tanke på kläderna.  
 
Robert W Connell diskuterar i boken Om genus de skillnader och likheter som finns emellan 
kvinnor och män. Han menar att även barn behandlas olika redan som nyfödda i och med 
föräldrar och andra klär och behandlar barnet på olika sätt beroende på om det är en flicka eller 
pojke. Det förväntas även olika saker utav barnet beroende på könet, en pojke förväntas vara 
tuffare och starkare medan en flicka förväntas vara lugn och snäll.79 I och med detta så är också 
synen på vad som är passande respektive opassande också olika för flickor och pojkar.   
 
Informanterna tycker dock att dagens mode, generellt sätt, är bra bortsett från de plagg som de 
anser sexistiska etcetera. Louise beskriver:  

[…] sen så tycker jag att modet är ganska bra idag, för att man kan egentligen se ut hur som 
helst. Det är inte så, ja det har ganska stor tolerans det här modet idag tycker jag. 

                                                 
78 Sparrman, Anna, (2002), Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder, medier och praktiker, Diss. Linköping studies in Arts 
and Science, Linköpings universitet, s. 25 
79 Conell, R. W., (2003), Om genus, Göteborg: Daidalos, s. 103f.   
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De beskriver då en bild av det, enligt dem, bra barnet. Ett barn som klär sig i lekvänliga och 
bekväma kläder och som inte är allt för fixerat vid kläder. Barninformanterna däremot har en 
annan bild. De lyfter fram att kläderna ska vara bekväma men att det inte alltid är det vikigaste. 
Föräldrarna och barnen har således olika åsikter kring vad ett bra barn är och vad som är bra och 
passande kläder för ett barn.    
 
När informanterna beskriver att det finns kläder som är sexistiska men som inte deras barn bär 
och när de glorifierar ”förr” så skapar de en distans mellan dem och ”den andra”. De skapar ett 
”vi” och ett ”dom” kulturellt genom att deras barn inte bär sexistiska kläder. De skapar även ett 
”nu” och ett ”förr” då de glorifierar ”förr”. Detta är ett sätt att distansera sig från det som de inte 
anser är bra, ett sätt att visa att de inte är en del utav det som de inte gillar. Richard Jenkins menar 
att vi när vi själva påstår någonting så säger vi även någonting om ”någon annan”. Det finns en 
andra part i alla åsikter, den parten som inte anser likadant. Jenkins syftar på att genom att tala så 
skapar vi gemenskap med dem som tycker som vi och en distans till dem som inte gör det.80  

Fula och fina kläder 
När jag bad barnen visa de kläder de gillade mest respektive gillade minst så behövde de inte 
fundera länge. De hade en mycket klar syn på vad som var deras finaste kläder. För Eva tillhörde 
inte de finaste kläderna ”vardagskläderna” utan de hade en egen kategori – ”finkläderna”. Dessa 
kläder var för henne klänningar som hon endast använde vid finare tillfällen såsom julafton, 
fester och dylikt. Lina hade också kläder som hon benämnde som ”finkläder”, de var dock inte de 
som var hennes favoritkläder vid det tillfället. Hon valde istället ”vardagskläder”, ett par grå-
svarta jeans och en t-shirt med ett 70-talsinspirerat tryck på. Dessa var nyinköpta och hon 
beskrev varför hon gillar jus de plaggen:  

För att den [t-shirten] är skön såhär, så har jag köpt den i x…den är lite rolig och så…den är 
lite ovanlig…[…] För att inga andra har sånna [byxor]… och sådär, dom är lite häftiga…så 
sitter dom jättebra på mig. 

För Lina var det väldigt viktigt att inte ha samma kläder som kompisar, att vara lite unik. 
Samtidigt beskriver hon hur hon inte vill vara för unik heller:  

För att man vill inte bara vara en på miljonen, då kan man vara lite tråkig ibland…sådär…man 
ska sticka ut och vara sig själv…fast då skulle jag ju komma med en rosa prinsessklänning till 
skolan. [skratt]  

Hon beskriver också hur hon haft olika kläder i olika perioder, hur hon följt modet. Det är 
således viktigt att ha egna och unika kläder men de får ändå inte vara för utstickande. Kläderna de 
visade då jag bad dem visa de kläder de gillade minst var gamla kläder som var noppriga och 
slitna. Anledningen de gav till varför de visade mig just de kläderna var att de bara var fula och till 
viss del för små. Föräldrainformanterna bekräftade vikten i att inte deras barn vill ha samma 
kläder som sina kompisar. De beskrev hur deras barn var noga med att ha lite ”egna” kläder som 

                                                 
80 Jenkins, Richard, (2003), Social identity, London: Routledge, s. 80-81 
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ingen annan hade men att de ändå hade samma typ av kläder som kompisarna. Det finns bland 
både barn- och vuxeninformanterna åsikter om att barn inte vill ha samma kläder som sina 
kompisar. Frågan är då vad är samma kläder? Samtliga informanterna berättar att de handlar kläder 
i de vanligaste butikskedjorna och alla de stora klädkedjorna är till viss del modeinriktade vilket 
innebär att de alla har liknande kläder. Så även om barnen inte vill ha samma kläder med 
exempelvis samma tryck så har de kläder av samma typ.   

Avslutande diskussion 
Syftet med denna antologidel har varit att redogöra för hur barn får de kläder de får genom att 
visa på förhandlingen och synen på kläder utifrån både barn och vuxna. Jag vill avslutningsvis 
kort sammanfatta resultatet och diskutera olika aspekter av barns klädkonsumtion.  
 
Grundad teori har för mig varit mycket givande som metod för att få empirinära studier av barns 
klädvanor. Processen som metoden innebär har gjort att jag kommit vidare i mitt arbete på ett 
dynamiskt sätt. I och med att empirimaterialet kategoriseras och därmed analyseras genom hela 
arbetsprocessen har jag hela tiden fått nya tankegångar och fördjupat de analyser jag gjort. Att 
hela tiden binda ihop tankar och finna mönster har ibland varit svårt och tidskrävande men det 
har gett resultat.  
 
En mycket viktig aspekt i hur barn får sina kläder var förhandlingen om kläder. Både 
barninformanterna och vuxeninformanterna redogjorde för någon typ av förhandling. Alla 
informanter lyfte fram att varken barnen eller de vuxna hade den totala makten över kläderna. 
Förhandlingen var ett förslagsgivande från både barn och föräldrar, förslag som sedan nekades 
eller godkändes utav båda parter. Giddens menar att familjen blivit mer demokratisk och idag 
präglas av öppen och konstant förhandling. I mina informanters familjer förhandlas det om 
kläder, men jag menar att den inte är helt öppen och diskussionspräglad. Ingen av mina 
informanter ger mig bilden av att de diskuterar de kläder som barnen har utan detta sker som sagt 
genom förslagsgivande. Föräldrainformanterna menar även att barnen i vissa fall får bestämma 
helt själva, visserligen så är det ändå föräldrarna som till slut betalar för plaggen. Godkännandet 
var den väsentliga delen i förhandlingen om kläder, om inte plagget godkändes av både barn och 
förälder så letade de på något annat plagg som båda ansåg var bra.  
 
Vuxeninformanternas syn på kläder skiljer sig åt beroende på om de själva är intresserade av 
kläder eller inte. De vuxeninformanter som själva är intresserade av kläder tycker att det är helt 
okej att barnen också är det och uttrycker inte det som någonting negativt. Detsamma gäller de 
som inte tycker att kläder är speciellt viktigt, de anser att det är bra om barnen inte bryr sig så 
mycket om kläder. Denna skillnad finns även i om de anser att deras barn tycker att kläder är 
viktigt, tycker de själva det så anser de att även deras barn gör det och tvärtom. Barnen blir 
således en del av föräldrarna och föräldrarna vill således att barnen ska visa upp en bild som även 
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de står för. Dock så menar föräldrainformanterna att deras barn är väldigt autonoma i sina 
klädval men bilden som föräldrainformanterna lyfter fram är den att barnen har samma åsikter 
och tankar kring kläder som de har.    
 
Informanterna i denna studie hade klara åsikter om vilka kläder som var bra och vilka som var 
dåliga. De kläder som var funktionella och slitstarka och till viss del moderiktiga ansågs enligt 
föräldrainformanternas vara bra barnkläder. Barninformanterna definierade å sin sida bra kläder 
som roliga, annorlunda och sköna. Det finns således en skillnad i vad barn- och 
vuxeninformanterna ser som bra kläder. Denna skillnad finner jag intressant att diskutera och jag 
undrar vems kriterier som till slut väger mest? Blir det en medelväg mellan föräldrar och barn? 
Föräldrarna menar på att barnen till stor del är autonoma i sina beslut om kläder, att de har sista 
ordet. Dock så är det alltid bland mina informanter föräldrarna som betalar vilket innebär om de 
inte köper plagget så får barnet inte det.  
 
En annan kontrast som fanns emellan barn- och vuxeninformanterna var den att 
vuxeninformanterna menade att deras barn tycker mycket om kläder; att få nya kläder, att klä upp 
sig etcetera. Dock så ansåg de att barn inte tycker om att handla kläder, att de helst gör det så 
snabbt som möjligt och helst utan att barnen är med. Barninformanterna däremot tycker att det 
är roligt att köpa kläder, att få kläder som de tycker om. Detta kan dock ha med barnens ålder att 
göra, i och med att barninformanterna är några av de äldsta barnen i studien så kan de ha andra 
åsikter än de yngsta barnen.  
  
Dagens pojk- och flickkläder ser olika ut. Skillnaderna är många och stora; vilket blir tydligt i 
affärer och på skolgårdar. Det finns även kläder idag till barn som många anser är stötande och 
mycket opassande. Mina informanter har dock starkast uttryckt sig om opassande flickkläder, 
exempelvis korta kjolar och utmanande underkläder. Detta är för mig väldigt intressant. Varför 
har reaktionen för vissa pojkkläder inte varit större? Den gängse bilden verkar vara att pojkar får 
vara mer utmanande än flickor, exempelvis är det allmänt accepterat för unga pojkar att visa 
kalsongkanten då de har byxor som hänger. Visar flickor troskanten så ses det som högst 
opassande. Jag är medveten om att denna diskussion berör många känsliga punkter och inte är så 
enkel som jag beskrivit, men jag anser ändå att det är en fråga värd att diskutera.   
 
Inspirationen till att göra en studie om barnkläder fick jag när jag besökte barnavdelningen i en 
klädaffär och såg de tydliga kontrasterna mellan flick- och pojkkläderna och även de stora 
skillnaderna mellan kläderna för barn i olika åldrar. Jag gick ifrån affären med funderingen om 
varför barnen idag klär sig som det gör eller rättare sagt varför föräldrarna klär barnen som de 
gör. Jag har dock under studiens gång insett att det inte är riktigt så enkelt. Barnen har enligt mina 
informanter starka viljor och mycket bestämmanderätt över vilka kläder som köps till dem och 
som de har på sig. Barn följer således inte passivt föräldrarnas beslut utan har en position där de i 
stor utsträckning kan påverka vilka kläder de bär.  
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Slutdiskussion  
Linda Forss, Stina Jornefelt, Magnus Palmqvist 

 
Vi ska i denna slutdiskussion återknyta till det gemensamma syfte som vi formulerade i 
inledningen. I inledningen kom vi fram till att barns vardagskultur är uppbyggd av en mängd olika 
saker exempelvis lek och kläder. Vi studerade hur dessa ting påverkade barn och hur de förhöll 
sig till dem. Inledningsvis vill vi poängtera att våra studier är ur ett västerländskt perspektiv och 
att barnen formas och tar efter de normer och värderingar som finns i samhället de lever i.  
 
Vi uppmärksammade att det fanns en maktaspekt i barnens omgivning som påverkade deras 
vardagsliv. Exempelvis diskuterar Stina Jornefelt och Magnus Palmqvist hur barnen på 
daghemmen leker både under ”fri lek” och planerad lek. Båda typerna utav lek är till viss del styrd 
utav personalen i och med att det är personalen som köpt in leksaker och material till barnens lek. 
Barnen har i den fria leken möjlighet att välja fritt vad de vill leka men begränsningen ligger i att 
det på daghemmen endast finns leksaker och material som personalen anser är bra. Även Linda 
Forss beskriver en maktrelation mellan barn och föräldrar vid bestämmandet av vilka kläder 
barnen ska ha. Dock så beskriver hon en förhandling om kläder emellan barn och föräldrar som 
går ut på att båda parter måste godkänna vilka plagg som köps. Viktigt att poängtera är dock att 
barnen inte är helt maktlösa. I början av antologiarbetet hade vi vissa åsikter och tankar kring att 
barn var passiva, maktlösa och att deras vardagsliv i stort sätt styrdes utav vuxna. Dessa åsikter 
förändrades dock under arbetets gång då vi insåg att barn har en viss förhandlingsposition och 
olika valmöjligheter i deras vardag. I exempelvis Palmqvists och Jornefelts studie har barnen ändå 
ett val att välja bland leksakerna även då de är begränsade.  
  
I antologidelarna är socialisering en viktig aspekt. Jornefelt ser personalens roll i socialiseringen 
som viktig i och med att de på förskolan ser till att regler och normer efterlevs. I och med att 
leken är en del av socialisationsprocessen blir även personalen det eftersom de har en inverkan i 
hur barnens lek ser ut. Palmqvist diskuterar hur barnen i samverkan med personalen lär sig hur 
de ska vara och bete sig beroende på vilket kön de tillhör. Barnen är hela tiden inom de ramar 
som de vuxna skapat, viktigt att poängtera är att dessa ramar inte är statiska utan 
förhandlingsbara. Forss nämner att barnen har en bra förhandlingsposition gällande inköpen av 
kläder men att föräldrarna ändå har den slutliga ekonomiska makten att bestämma vilka kläder 
som köps.  
 
Socialisering sker inte alltid i samspel med vuxna utan den sker även i kompisgrupper. Forss 
påpekar att barnens klädval påverkas utav vad kompisarna har för kläder. Barnen är således aktiva 
i socialiseringsprocessen i och med att de hela tiden försöker påverka sin situation i den mån den 
är möjligt. Även Jornefelt och Palmqvist har uppmärksammat hur barnen påverkar varandra 
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genom lek och att de sinsemellan diskuterar vad som är rätt och fel och vilka leksaker som är 
flick- respektive pojkleksaker.  
 
Genusaspekten är också någonting vi reflekterat över i de olika delarna. Vi har alla i våra 
empiriska material funnit indikatorer på detta. Forss har i sin studie uppmärksammat att 
föräldrainformanterna uttrycker en moralisk oro över flickkläder men att de inte reflekterat över 
pojkkläderna. De har således olika sätt att se på pojk- respektive flickkläder. Palmqvist och 
Jornefelt har funnit generella mönster kring att pojkar och flickor leker med olika saker och att de 
sinsemellan talar om specifika flick- och pojkleksaker. De har även uppmärksammat hur 
personalen föreslår olika aktiviteter beroende på om barnet är en flicka eller en pojke. 
Sammanfattningsvis har vi sett vissa tendenser på att barn behandlas olika beroende på om de är 
pojkar eller flickor.  
 
Rollen som observatör är någonting som vi alla reflekterat över. Vi har under arbetets gång insett 
att vi ser och uppfattar saker olika på fältet beroende på vilka vi är. Palmqvist har exempelvis lagt 
märke till att han har mer empiriskt material om pojkar medan Jornefelt har uppmärksammat att 
hon har mer empiriskt material om flickor. Detta kan bero på att observatörerna lättare kan 
relatera till barnen utav samma kön eftersom de som små lekt samma lekar. Forss valde att 
intervjua flickor för att hon förmodade att flickor kunde ha lättare att tala med en tjej om kläder 
än vad pojkar kunde ha haft. Vid intervjuerna med flickorna blev stämningen under intervjun 
snabbt öppen och naturlig då flickorna hade lätt att ty sig till henne.   
 
Vi har, som tidigare nämnts, använt oss av grundad teori och vi ska här diskutera hur metoden 
varit positiv och negativ för oss. Vi har uppfattat det som positivt att det utifrån grundad teori 
inte är ett problem att studera områden som redan är studerade i och med att vi då kunnat välja 
fältet fritt. Det har också varit bra att vi, för att använda oss av grundad teori, inte behövt stora 
förkunskaper på ämnet i och med att vår tid varit begränsad. Tidsbegränsningen har också varit 
ett problem eftersom vi inte kunnat fullfölja grundad teori på rätt sätt i och med att vi fått avsluta 
processen innan den fått ett naturligt slut.   
 
Vi har i vår antologi valt att lyfta fram kläder och lek som viktiga delar i barns vardagsliv. Dessa 
delar formar barnen till att passa in i samhället. Dels genom att de genom leken lär sig socialt 
samspel och dels för att de klär sig på ett visst sätt för att passa in och bli accepterade av 
samhället. Processen är inte så enkel att barnen tar in det som de vuxna förmedlar till dem, den är 
mångfacetterad. Processen sker dels barn emellan och mellan barn och vuxna. Barnen är således 
inte passiva utan barnet använder sig av informationen de får vid de här mötena och utefter det 
skapar de sig sin egen identitet.  
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