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Sammanfattning 

Bakgrund: Inga mellanmänskliga möten är fria från makt, så ej heller bland barn. Leksaker 

är en del av barns vardag och det förekommer att barn har med sig privata leksaker till 

förskolan. Men barns val av leksaker kan vara påverkat av de medietexter de ständigt möter. 

Därför utgör forskning kring lek, leksaker, makt, media och status en väv som bildar 

bakgrunden till denna studie. 

Syfte: Att synliggöra barns tankar kring privata leksakers betydelse för den sociala ordningen 

inom lekgemenskapen samt deras syn på mediernas eventuella påverkan på lek och 

leksaksval. 

Metod: Denna studie bygger på den kvalitativa forskningsmetoden där halvstrukturerade 

intervjuer använts som metod. 11 barn i förskoleklass har medverkat i intervjuerna. 

Resultat: Denna studie visar att de privata leksakerna och kunnandet om dem har betydelse 

för den maktkamp och positionering som finns mellan barnen, framför allt bland pojkarna. 

Det finns en mediepåverkan i val av lekar och leksaker, men även kamraternas påverkan är 

stor. Den visar också att värdet av att ha vänner är stort, ibland större än vikten av privata 

leksaker. Tydligt blir också att det finns skillnader mellan könen då flickorna i större 

utsträckning anpassar sig till gällande förväntningar än vad pojkarna gör. 
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Inledning 

 

Det är måndag morgon och Bengt står vid fönstret och väntar på att hans vän Ola 

skall komma. Han har med sig sin nya racerbil som han fått av sina föräldrar när 

de var och handlade i helgen. Han vet att Ola också tycker om bilar och ofta har 

med sig sina egna till förskolan. Så kommer äntligen Ola och så fort han tagit av 

sig ytterkläderna kommer Bengt fram och visar sin nya bil. 

– Kolla vad jag har, snygg va, säger Bengt. 

   Ja den var cool, ska vi leka med den, jag får ha din så får du ha min, ok? säger 

Ola. 

– Ja, men bara vi då, säger Bengt. 

 

På ett annat ställe sitter Karin och Kajsa och leker. Karin har med sig en häst, en 

My Little Pony, och Kajsa tycker att den är fin och vill väldigt gärna låna den en 

stund. 

 – Åh vad fin den är, sån vill jag också ha. Kan jag få låna den av dig, säger Kajsa. 

Men Karin vill gärna leka med sin häst själv och vill därför inte så gärna låna ut 

den till Kajsa. Då säger Kajsa:  

– Får jag ha den, annars är inte du min bästa kompis! 

 

Meningsbyten liknande de här händer det att man hör mellan barn i förskoleåldern. Som 

pedagog har jag ofta tolkat barns privata leksaker som ett sätt för barnen att öka sin 

popularitet och sin status i barngruppen. Vem som har nyast, flest eller störst saker kan 

utvecklas till en tävling mellan dem. Det händer även att dessa leksaker skapar konflikter där 

hot om att inte få delta i leken förekommer liksom köpslående kring vem som får bestämma 

och delta. Det kan föra med sig att barn som av olika anledningar inte har med sig privata 

saker ibland får stå tillbaka men även ge upp egna önskningar bara för att få vara med och 

leka. Som pedagog är det då väldigt enkelt att ta till den klassiska regeln: ”Inga privata 

leksaker i förskolan”. Men kanske är det så att vi genom att fråga barnen själva kan få en mer 

nyanserad bild av de privata leksakernas betydelse för lekgemenskapen i förskolan. 

Ett annat fenomen som blir intressant när man studerar privata leksaker är hur media påverkar 

både val av leksaker, lekens innehåll och i förlängningen även den sociala ordningen inom 

lekgemenskapen. Idag möter barnen reklam överallt och ofta är den riktad direkt till dem som 

t.ex. avbrott mellan program i kommersiella tv-kanaler. Här visas alla nya trender för barnen 

på ett lockande sätt och de möter allt det nya i både leksaker, film och dataspel men även i 

matförpackningar av olika slag och på kläder, skor och väskor m.m. 
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Det finns ett mycket stort forskningsfält vad gäller barns lek men få har kopplat samman det 

med hur lekgemenskapen påverkas av de privata leksaker som barnen tar med till förskolan 

samt det medieutbud som barnen möter på sin fritid. Därför riktar sig denna studie mot barn i 

förskoleåldern, med fokus på barn i förskoleklass, eftersom samvaron i leken även är en viktig 

del av lärandet i dessa åldrar. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) anser att 

barns lek utgör en central aspekt i förskolans verksamhet och att den kultur som barnen skapar 

i leken bygger på barns interaktion, samlärande och delaktighet. De lär tillsammans och av 

varandra och de utvecklar i leken tankar om rättigheter, delaktighet och inflytande, menar 

författarna.  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Utbildningsdepartementet 

2011) kan man läsa: 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt 

under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska 

tillägna sig kunskaper (sid 9). 

Även i Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 1998/2010) betonas det viktiga 

leken. 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken 

för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 

förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras 

fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt 

förmåga att samarbeta och lösa problem (sid 6). 

En studie av detta slag kan därför ha ett värde då allt som på något sätt påverkar den för barns 

utveckling viktiga leken är väsentligt att studera. Alla barn har rätt att få delta i den och känna 

att de har samma värde som alla andra. 
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Syfte: 

 

Att synliggöra barns tankar kring privata leksakers betydelse för den sociala ordningen inom 

lekgemenskapen samt deras syn på mediernas eventuella påverkan på lek och leksaksval. 

 

Forskningsfrågor: 

Hur ser barnen på vem som har makten/får bestämma inom lekgemenskapen? 

Anser barnen att de privata leksakerna påverkar ägarens positionering inom lekgemenskapen? 

I vilken utsträckning påtalar barnen att leken och urvalet av leksaker påverkas av media? 

 

Begreppsdefinition 

Här nedan följer ett antal begrepp som återfinns i min studie. Genom att här förtydliga hur de 

används i studien ges läsaren möjlighet till samma innehållsliga förståelse som jag själv som 

författare har. 

Makt: Den möjlighet barn har att påverka andra barn och få sin vilja igenom samt rätten att få 

bestämma. 

Privata leksaker: De leksaker som ägs av barnen själva och som de för med sig in i 

lekgemenskapen på förskolan. 

Lekgemenskap: Den sociala samvaro som uppstår mellan barnen i barngruppen. 

Medietexter: Ordet används i studien som ett samlingsbegrepp på bl.a. filmer, TV-program, 

serietidningar, reklamsnuttar och liknande. 

Symboliskt kapital: Saker som genom överenskommelse inom en grupp tillskrivs ett visst 

värde i förhållande till andra saker. 

Barnkultur: Den mening som barn tillsammans skapar ur lek, leksaker och medietexter. 
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Tidigare forskning 

 

I kapitlet kring tidigare forskning kommer områden att beröras vilka kan anses vara relevanta 

för studien. Dessa är: barns lek, makten i leken, leksaker, mediepåverkan och barns status i 

barngruppen. Dessa områden är utvalda för att de är sammanflätade i varandra och utgör den 

väv som bildar barns sociala vardag i förskolan. Det är i dessa vardagliga och relationella 

förhållande som basen för denna studie utspelar sig.  

 

Barns lek 

Lek är ett spännande fenomen! Detta säger lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) 

och visst är det så. Alla föds vi med en förmåga att leka men för att den skall utvecklas 

behöver den tränas. Genom ögonkontakten i tittutleken på skötbordet, genom att imitera och 

träna på ”din och min tur” väcker den vuxne barnets leklust och hjälper barnet att lära sig 

förstå lekens spelregler: samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Men vad är då lek? 

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver Gregory Batesons tankar kring lek som varande ett sätt 

att förhålla sig till verkligheten, som en mental inställning där det som tänks, sägs och görs 

inte är vad det ser ut att vara och därför inte kan tolkas bokstavligt. Man kan se i ögonen och 

på mimiken eller höra på röstläget och sättet att tala att det som händer inte är på riktigt utan 

på lek, vilket Bateson kallar för leksignaler. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att 

leksignalen är ett uttryck för den tolkning av, och det förhållningssätt till verkligheten som 

krävs för att leken skall fortgå. Den måste vara så tydlig att den uppfattas av andra så att till 

exempel bråkleken inte skrämmer på riktigt. Leken måste även ske av egen fri vilja, vara 

lustbetonad men däremot inte målstyrd, vilket Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) ser som viktiga kriterier kring definitionen av vad lek är. 

Leken är en ”som om” aktivitet, menar Åm (1993), vilket är en uppfattning som hon delar 

med ett stort antal forskare. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att man i leken transformerar 

verkligheten till något annat och att man i tanken ändrar om och förvandlar bl.a. saker till 

något helt annat vilket hon hävdar är grunden till intellektuell aktivitet för oss människor. 

Lillemyr (2002) poängterar att leken fyller många funktioner för barnet. Den är rolig och 

lustfylld, skänker en inre tillfredsställelse och en möjlighet för barnet att lära känna sig själv. 

Eftersom den oftast pågår i samspel med andra lär sig barn att kommunicera och samverka 

med andra och den blir en del i socialisationsprocessen, vilket Almqvist (1991) menar är den 

process då barnet bildar sig sin egen uppfattning om normer och värderingar men också om de 

sociala roller som både de själva och andra har. 

Vidare ger leken barnet en möjlighet att vara med om och uppleva saker som de stöter på i 

verkliga livet, utan att behöva möta dem på riktigt. Det innebär att leken har både närhet och 

distans enligt Knutsdotter Olofsson (1992) vilket medför att barnet t.ex. vet hur det är att slåss 

utan att ha medverkat i ett verkligt slagsmål. De känslor man har inom sig kan få utlopp 

genom att de upplevs och upprepas gång efter gång inom den trygga ram som omger leken. 
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Denna föreställningsvärld är ett sätt att kunna ta olika perspektiv och att kunna känna med 

andra och sätta sig in i andras situation, menar Rönnberg (2006). 

I leken, där allt är på låtsas, påpekar Knutsdotter Olofsson (2003) att barnet verkar ha ett 

förändrat medvetandetillstånd, nästan som om de vore i trance. Detta medvetandetillstånd 

verkar vara speciellt hälsosamt och leda till ett sorts välbefinnande. De barn som får tid att 

leka färdigt sina lekar och ej avbryts blir ofta nöjda och tillfreds gentemot de barn där leken 

avbrutits, vilka uppvisar ett mer irriterat och aggressivt beteende, menar hon. För att nå detta 

medvetandetillstånd gäller det att kunna lämna verkligheten och ge sig hän. Leken är här och 

nu samtidigt som den är där och då; den har inga tidsbegrepp. Just i denna hängivelse och 

självförglömmelse ligger lekens lockelse menar Åm (1993). 

Ibland uppfattas den lek som pågår olika, beroende om det är pojkar eller flickor som leker 

den. Eidevald (2009) fann under sina observationer att den lek, det lekbeteende och den 

ljudnivå som fanns i leken bedömdes olika beroende av könet på den lekande. Som flicka 

bedömdes man som mer högljudd och stökig än som pojke, trots att det i realiteten var lika. 

Även tillsägelser skilde sig åt då toleranströskeln var lägre för flickors lek och det förväntades 

att flickor skulle förstå vad de gjort för fel och kunna ta konsekvenserna av sitt beteende i 

större utsträckning än vad som förväntades och krävdes av pojkarna. Johansson (2008) har i 

sin studie sett att kön används som ett villkor bland barn för att få delta i leken eller uteslutas 

ur den. Hon såg också hur barnen i leken prövade sin styrka och makt mot varandra. Då 

flickorna ofta behövde fröknarnas hjälp för att försvara sina rättigheter visas och befästs den 

hierarkiska ordning som råder, där det manliga könet är det dominerande. 

Knutsdotter Olofsson (2003) poängterar däremot att det inom leken råder harmoni. Inte på det 

sättet att leken som sådan är harmonisk utan det råder en harmoni mellan de som leker och 

inom den som leker. För att harmonin skall fortleva är det viktigt att barnen följer både de 

uttalade och outtalade reglerna. Om dessa skulle överträdas finns risk att leken avbryts. Likaså 

om det enbart är det ena barnet som bestämmer eller vars idéer accepteras kan harmonin 

störas; det har uppstått obalans i maktförhållandet mellan barnen.   

 

Makten i leken 

Makt är något som finns i alla mellanmänskliga relationer menar Johansson (2001). Hon 

beskriver makt som handlingar där barnen försöker få igenom sina avsikter mot den andres 

vilja med hjälp av fysisk eller psykisk styrka. Dessa strukturer av makt är viktiga för barn att 

få kunskap om för de finns där och är ett sätt för barnen att delta i och bevara relationer lika 

väl som att relationerna bygger på likhet, trofasthet och omsorg. 

Ytterhus (2003) påpekar att det barn ser som det största hotet är att vara utanför och kanske 

inte få delta i lekgemenskapen. Här kan de då ge upp sin rätt till saker eller åsidosätta egna 

önskningar och överenskommelser just för att få vara med, framförallt då med de barn som de 

värderar högst eller som har störst makt menar Johansson (2001). När barn avstår från sina 

rättigheter genom andras maktutövning blir det en viktig pedagogisk fråga för lärare att ta 

ställning till och fundera över vilka strukturer av makt som bör stödjas, menar hon.   



8 
 

Även Öhman (2007) har i sina studier sett att det är centralt för barnen att ha någon att vara 

tillsammans med. De förhandlar hela tiden för att upprätthålla gemenskaper och har etiska 

överenskommelser kring vem som har rätt att bestämma. En faktor som är liktydig med makt 

inom leken är att vara stor medan en annan är att vara den som startat leken, menar hon. Men 

den makt ett barn kan ha beror enligt Rönnberg (1992) även på de sammanhang som barnet 

ingår i. Barnen lär sig att i vissa konstellationer kan man vara en auktoritet, medan man i 

andra får ta en mer underordnad position. Då leken är ett sätt att bearbeta och förstå de 

relationer som man själv upplevt till andra, för det med sig att lekarna handlar om makt, 

kontroll, dominans och manipulering, menar hon. 

Att barn är ute efter att tillförskaffa sig makt var något som även Åm (1993)  fann i sina 

studier. Man kan se makt som ett slags legitimt tvång där man kan få andra att göra som man 

själv vill utan att för den skull behöva bruka våld. Det kan gälla vem som skall få bestämma, 

få delta eller använda vissa leksaker. En lek som i det närmaste är fri från maktrelationer 

karaktäriseras av att alla är med om att styra leken genom att komma med egna förslag på hur 

den skall vara. Då är det inga barn som sätter hårt mot hårt och på så vis hotar att bryta leken 

om de inte får samma rättigheter som andra. När däremot ett barn hotar att avbryta leken 

genom orden ”då vill inte jag vara med” har förhållanden av makt, dominans och 

manipulation kommit med i samspelet mellan de lekande, menar Åm. 

Makt är även något som vi vuxna ”tilldelar” barnen, ofta helt omedvetet. Jag tänker då 

närmast på maktfördelningen mellan könen. Svaleryd (2003) menar att vi vuxna signalerar att 

pojkar har en större makt genom att vi tillmötesgår och omedelbart försöker 

behovstillfredsställa dem. Detta för med sig att vi automatiskt signalerar till flickorna att de 

inte är lika viktiga utan kommer i andra hand. 

Om man är äldst i en barngrupp har man vanligtvis en maktposition, menar Johansson (2008) 

vilket ofta ger företräde till rättigheter, dels egna men även rättigheter som kan tilldelas andra. 

Dessa handlar ofta om rätten att få delta men lika ofta om rätten till bl.a. leksaker.  

 

Leksaker 

Att ha rätt till saker och på vilka grunder man har det är en komplicerad process menar 

Johansson (2008). Det kan vara att barnet som tar saken är äldst, att man är liten och behöver 

saken av just den anledningen eller att saken man vill ha var ledig och man tog den först. 

Detta gäller för de gemensamma leksakerna på förskolan vilka är allas och därför måste 

erövras. Däremot när det gäller de egna leksaker som barnen tar med till förskolan fann 

Johansson (2001) en skillnad; här var rätten till saken absolut. Barnen var medvetna om att 

ägaren hade full rätt till dessa saker. 

De leksaker barn har speglar ofta en bild av verkligheten samtidigt som det ger en bild av de 

värderingar vi har, menar Almqvist (1991). Men det är inte alltid barnets värderingar utan den 

vuxnes, den som köper leksaken. Inte sällan leder det till konflikt vid inköp av leksaker då 

den vuxnes inställning till vilka leksaker som är lämpliga inte alltid överensstämmer med 

barnets önskningar. Som vuxen anser man ofta att pedagogiska leksaker är att föredra. Men 
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Almqvist poängterar att det inte är leksaken i sig som är pedagogisk utan det är vad som görs 

med den som avgör om den blir det eller inte. I detta får hon medhåll av bl.a. Brodin och 

Lindstrand (2005 a) som menar att om innebörden pedagogisk leksak är något som barnen lär 

sig något genom, så blir alla saker som barn får i sina händer pedagogiska. 

Leksaker har alltid varit människans följeslagare, menar Svensson (2004) och det har alltid 

funnits en skillnad på pojk- respektive flickleksaker. På tekniska museet kan man tydligt se 

hur tekniken speglar pojkleksakerna medan flickornas leksaker bestått av dockor och 

hushållsredskap. Dessa könsmönster finns än idag i barns leksaker. Smirnova (2011) påpekar 

att de människodockor som barn idag leker med ser helt olika ut beroende på om de är riktade 

till pojkar eller till flickor. Pojkarnas har ofta ett aggressivt utseende, är handlingskraftiga och 

tuffa medan flickornas människodockor skall se vackra ut och vara smala och är inte gjorda 

för aktivt agerande. Detta är något som även Berg och Nelson (2006) studerat och de menar 

att då dessa människodockor designats utifrån traditionella stereotypa bilder av kvinnligt och 

manligt kan barnen lätt i den identitetskonstruktion som ofta följer med leksakerna, ledas in i 

könsstereotypa handlingsmönster. 

Brodin och Lindstrand (2005 b) poängterar att leksaker egentligen kan betraktas som krokar 

att hänga upp leken på.  Det innebär att det är leken som är central medan leksakerna kan 

stödja och förgylla leken. Idag finns en uppsjö av leksaker i handeln som kan sägas spegla den 

värld vi lever i, och där olika typer av media finns som en självklar del av vardagen. 

 

Mediepåverkan 

Idag är det omöjligt att se på barns vardag utan att samtidigt se det stora spektrum av media 

som tar oss över hela vår värld, menar Götz, Lemish, Aidman och Moon (2005). Dagligen 

möter barnet TV, video, TV-spel, dataspel, internet, I-Phone och reklam m.m. Ofta har det 

kommit larmrapporter kring barns ökade tid framför bl.a. TV och dator och att dessa skulle 

föra med sig att barnen blir passiviserade eller våldsbenägna. Rönnberg (1997) ser istället TV 

som ett sätt för barnen att koppla av och gå ner i varv. Samtidigt stimuleras tankeförmågan 

och de får uppslag till nya lekar. Denna åsikt delas även av Götz et al. (2005) som i sin studie 

fann att visuella medier gör stort intryck på barns fantasi och har en central roll i deras 

föreställningsvärld. Medias element kan i leken hjälpa barnen att utveckla en bild kring vem 

de önskar bli som vuxna. Men de mediekaraktärer barnen använde sig av i studien fick ofta 

ändrade egenskaper så det passade barnens egna syften och det var karaktärernas bästa 

egenskaper som barnen tog till vara och de fanns med som en stor del av barnens fantasilek. 

Rönnberg (2006) menar att medierna framför allt ger barnen uppslag till lekar, idéer, 

berättelser och samtalsämnen. 

Om man vill prata om media som en påverkansfaktor måste man veta att allt det barnet möter 

måste sättas in i ett sammanhang som redan är känt för barnet. De värderingar som speglas 

måste överensstämma med barnets egna värderingar för att de skall påverka barnet. Rönnberg 

påpekar att barnet i leken imiterar den lek de sett genom media, vilket innebär att de inte per 

automatik anammar de egenskaper som finns bland mediekaraktärerna och gör dem till sina 
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egna egenskaper, utan lånar dem i leken och gör omändringar i mediekaraktärerna så att det 

bättre stämmer överens med deras egna värderingar. 

TV-program och filmer är ett media som också kan påverka barn. Francis (2010) har i sin 

studie sett hur bl.a. DVD-filmer, ger barnen olika förutsättningar för lärande beroende på om 

de är riktade till pojkar eller flickor. Hon fann att pojkarnas filmer var av mer teknisk och 

vetenskaplig karaktär med ett tydligare lärandeinnehåll medan flickornas mer speglade 

omsorg. Enligt henne innebär det att barnen är förberedda för olika lärandeinriktningar redan i 

låg ålder. 

En annan effekt av medias påverkan på barns lek fann Grugeon (2004) i en studie bland barn i 

yngre skolåldern vid en skola i England. Detta var när Pokémon var som mest populärt och 

barnen hade med kort till skolan som de spelade med på rasterna. Här fanns en pojke som 

under lektionerna var väldigt tyst och tillbakadragen men som på rasten var alla Pokémon-

fantasters favorit. I detta element var han centralpersonen, han kunde allt om alla figurer och 

berättade och vägledde andra barn i lekarna. Barnen visste att de kunde vända sig till honom 

om de hade funderingar på en viss figurs egenskaper eller vilka regler som gällde. Denna 

kunskap gav honom en speciell status i barngruppen. 

 

Barns status i barngruppen 

I det sociala samspelet som finns mellan barn intar och tilldelas barnen olika positioner. En 

del av dessa positioner är laddade med makt och dominans vilket för med sig att barnen får en 

hög status i barngruppen medan andra då per automatik får en lägre social status, menar 

Schjellerup Nielsen (2006). Hon menar att ”den sociala positioneringen är relaterad till ett 

kulturellt, socialt och historiskt sammanhang som återspeglar både individens och 

barngruppens samlade erfarenheter” (sid 80). Hon hänvisar till Bourdieus begrepp habitus, 

vilket hon i korthet tolkar som ett slags mental struktur som visar på det sätt människan kan 

förhålla sig till den sociala världen. I samspel med andra utvecklar barnen handlingsverktyg, 

möjligheter och förutsättningar. Dessa kan variera från barn till barn vilket gör att deras 

habitus också blir olika. Man kan säga att habitus blir ett slags uttryck för de olikheter barnen 

skapar sig vad gäller social kompetens, möjligheter till handling och positioneringar, menar 

Schjellerup Nielsen. 

Vad som mer kan påverka barns status i barngruppen är det av Bourdieu använda begreppet 

kapital, vilket kommer att utvecklas i kommande teoriavsnitt. 



11 
 

Teoretisk utgångspunkt 

 

Som teoretisk utgångspunkt har jag i denna studie inspirerats av Charlotte Skawonius (2005) 

tolkning av Bourdieus tankar kring de olika kapital-begreppen. Dessa begrepp blir relevanta 

att ha som utgångspunkt vid analysen av barnens tankar kring den sociala ordningen som 

uppstår i lekgemenskapen då privata leksaker florerar. Vad gäller medias betydelse för dessa 

leksaker och den påföljande leken ligger Margareta Rönnbergs (2006) studie, där hon 

beskriver barnkulturbegreppet, till stöd för min teoretiska utgångspunkt. 

 

Kapital som påverkansfaktor av den sociala ordningen 

Bourdieu använder sig av begreppet kapital vilket kan betraktas som olika typer av tillgångar. 

Det är ett relationellt begrepp, menar Skawonius (2005) vilket innebär att de tillgångar man 

har blir värda något på grund av att de blir erkända och värderade i relation till andra 

tillgångar, vilka inte värderas. Hon menar att det runt omkring oss ständigt pågår en kamp 

mellan grupper, men även inom grupper kring vad som skall anses ha ett värde. Begreppet 

delas in i ekonomiskt, symboliskt, socialt, och kulturellt kapital. Alla dessa typer av kapital 

skänker ägaren någon form av makt.  

Det ekonomiska kapitalet definieras som välstånd och materiell rikedom. 

Symboliskt kapital menar hon är tillgångar som anses vara speciellt värdefulla och därigenom 

tillskrivs ett större värde av en social grupp. Detta kan även gälla speciella egenskaper som då 

av gruppen uppskattas och ges ett värde i förhållande till andra egenskaper vilka inte värderas 

på samma sätt. Det innebär att det symboliska kapitalet bygger på en slags efterfrågan, vilket 

skänker ägaren tillgång till en större makt.  

I Skawonius tolkning av det sociala kapitalet benämns det som att man är medlem av en 

grupp där relationerna är ömsesidiga och bygger på erkännande, eller att man har ett nätverk 

av ”de rätta kontakterna”. Hur stort en persons sociala kapital är utgår dels ifrån personens 

kapital inom gruppen och dels av hur stort socialt nätverk personen har. Men det sociala 

kapitalet är inte självklart existerande över tid utan behöver ständigt underhållas genom t.ex. 

ord, gåvor eller riter. 

Kulturellt kapital är det kapital som en viss kultur sätter högt värde på och har ingen egentlig 

ekonomisk marknad. Det kan röra sig om ett bra och bildat språk, kunskap om musik eller 

litteratur men även förmågan att kunna ta till sig och utnyttja information inom bl.a. 

utbildningar, genom vilka det i sin tur kan omvandlas till ekonomiskt kapital. Vanligtvis sker 

överföring av kulturellt kapital från en generation till nästa, i hemmet. En person med stort 

kulturellt kapital får ofta ett erkännande som en auktoritet i kulturella och intellektuella 

sammanhang, menar Skawonius och påpekar även att det kulturella kapitalet även är ett 

kapital att räkna med i sammanhang där det ekonomiska kapitalet inte är lika erkänt. Dessa 

olika typer av kapital, eller tillgångar, finns hela tiden med som en slags maktfaktor i vår 
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vardag, menar hon. Men anser barnen att ägandet av vissa leksaker påverkar den sociala 

ordningen inom lekgemenskapen? Med hjälp av Bourdieus teorier hoppas jag att analysen 

skall leda fram till ett svar på den frågan. 

 

Barnkultur skapad ur medietexter 

Margareta Rönnberg (2006), forskare vid Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms 

Universitet har i sin bok ”Nya medier” – men samma gamla barnkultur? beskrivit sin 

tolkning av begreppet barnkultur, vilket ligger till grund för den teoretiska inramningen av 

min studie. 

Rönnberg har valt att närma sig begreppet barnkultur på ett mer socialt plan än vad som 

annars är vanligt förekommande. Hon menar att barnkultur är det som barn tillsammans med 

andra barn väljer att ägna sig åt; det de säger och gör i detta samspel. Den är ett sätt att stärka 

den kollektiva identiteten, men den är föränderlig eftersom barn är barn under så kort tid 

samtidigt som förändringen mellan åldrarna är väldigt stor. Det är heller inget helhetsbegrepp 

över det sätt varpå alla barn är under hela sin tid eftersom barn precis som vuxna ingår i 

flertalet andra kulturer som t.ex. familjekulturen. 

Hon säger även att barnkultur aldrig är några av vuxna skapade kulturprodukter för barn eller 

vuxenstyrda aktiviteter med barn; det är alltid barnens tolkningar av vuxenproducerade 

kulturprodukter som de i sina sociala relationer skapar mening ur som är barnkultur, men även 

anledningen till detta meningsskapande, menar Rönnberg. Man kan säga att det är barnens 

reaktioner på dessa av vuxenvärlden producerade produkter som avgör om de blir en del av 

barnkulturen. 

Barnkultur är ett slags kollektivt meningsskapande inom en grupp där medlemmarna vet att de 

har gemensamma erfarenheter och att de alltid kan återknyta till dessa erfarenheter och 

samtidigt förvänta sig att de skall bli förstådda av gruppens medlemmar. Det innebär att 

barnkulturen aldrig kan förmedlas utan alltid måste konstrueras eller rekonstrueras av 

medlemmarna. 

Rönnberg vill i sitt barnkulturbegrepp även lägga in andra kulturbegrepp så som mediekultur, 

digital kultur och rastkultur eftersom det som t.ex. händer på rasterna samt hur barn tolkar 

medier alltid är ett uttryck för en barnkultur då det är barnen själva som tolkar företeelserna.  

Medietexterna blir en del av barnkulturen då de ger barnen idéer och uppslag till lekar, men 

även berättelser och samtalsämnen vilka de kan utveckla och omvandla till egna lekar. Det 

innebär att den innebörd som barnen skapar utifrån texterna inte alls behöver överensstämma 

eller ens likna den av producenten avsedda betydelsen, utan bildar ibland, genom en slags 

gruppsolidaritet, ett slags motvärn mot de vuxnas kontroll och behov av att få stå för 

definitioner, t.ex. hur en viss leksak skall användas. 

Barnkulturen hämtar uppslag från media, spel, lekar och leksaker. Barnen tolkar sedan 

innehållet och innebörden av dessa produkter utifrån sig själva och sina kamrater men även 
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utifrån den kunskap de har om vuxnas åsikter. Det blir ett sätt att se på sig själva i relation till 

vuxna. 

Idag anses det viktigt att ha ett helhetsperspektiv på barnkulturen för att visa på sambandet 

mellan vuxenproducerade kulturprodukter för barn och barns kulturella liv, vilket blir ett sätt 

att göra barnkulturen mer synlig. 

Rönnberg menar att kultur skall ses som ett dynamiskt och föränderligt meningsskapande från 

användarnas sida där mottagarens roll blir lika viktig som producentens. När man ser det på 

det sättet blir barnen medskapare av sin egen kultur. Här blir medierna något som skapas av 

vuxna för barn men som barnen sedan omtolkar för att kunna använda på sitt egna sätt. Barn 

lägger in en egen betydelse i kulturprodukterna genom sitt sätt att använda dem i kreativa 

processer. 

Därför blir Rönnbergs tolkning av barnkulturbegreppet av värde för denna studie då den berör 

mediernas eventuella påverkan på barnens lek och val av leksaker, utifrån hur de själva ser på 

fenomenet. 

För att jag som vuxen skall få syn på barnkulturen innebär det enligt mitt sätt att tolka 

Rönnberg att barnen dels skall vara villiga att dela med sig av sina innersta tankar till mig 

men även att jag verkligen har möjlighet, kan och vill sätta mig in i och förstå det de vill 

förmedla. Som jag ser det måste jag försöka inta ett barns perspektiv vilket jag återkommer 

till i följande kapitel. 

 

 

Metod och genomförande 

 

Denna studie är en kvalitativ studie där den halvstrukturerade kvalitativa forskningsintervjun 

använts som metod för att få syn på barnens synpunkter, åsikter och uppfattningar samt leda 

till en fördjupad kunskap kring hur de ser på fenomenen leksaker, makt och media. Enligt 

Sohlberg och Sohlberg (2009) handlar den kvalitativa vetenskapstraditionen om att ge rika 

och flerdimensionella beskrivningar vilka praktiskt taget aldrig innehåller mätbara variabler. 

Kvale och Brinkmann (2009)  anser att en kvalitativ inställning innebär att man lägger fokus 

på de kulturella och vardagliga aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande och 

handlande. 

Kvale och Brinkmann menar att forskningsintervjuer har som mål att producera kunskap, 

vilket sker i interaktion mellan intervjuaren och den intervjuade och de beskriver den 

halvstrukturerade kvalitativa forskningsintervjun, vilken i likhet med mina intentioner 

försöker förstå fenomenet ur den intervjuades synvinkel. Den försöker tolka och utveckla 

mening utifrån intervjusvaren för att på så vis skapa kunskap om de intervjuades livsvärld, i 

detta fall hur barnen själva ser på hur valet av lek och leksaker påverkas av media och hur 



14 
 

dessa i sin tur påverkar den sociala ordningen i lekgemenskapen. Intervjuerna har bandats för 

att sedan transkriberas ordagrant. 

När man genomför en halvstrukturerad livsvärldsintervju vill man enligt Kvale och 

Brinkmann förstå fenomenen utifrån de intervjuades egna perspektiv. Detta får till följd att 

intervjun ofta mer liknar ett samtal, dock utan att vara ett öppet vardagssamtal och den har sin 

bas i en slags intervjuguide som är indelad i olika teman vilka innehåller förslag till 

frågeställningar. Därför var ett antal frågeställningar förberedda vilka hade sin utgångspunkt i 

de forskningsfrågor studien bygger på, och som sedan genom analys av det insamlade 

datamaterialet skulle kunna synliggöra barnens tankar kring om de privata leksakerna har 

någon betydelse för den sociala ordningen i deras lekgemenskap och om deras lekar och 

leksaksval påverkas av den media de möter (bilaga 2). 

Att försöka förstå ett fenomen ur den intervjuades perspektiv, i detta fall ett barns perspektiv 

är ingen enkel och självklar sak. Det gäller att på något sätt försöka förstå världen med ett 

barns ögon, att försöka förstå och sätta sig in i barnets ståndpunkt, lyssna till det och 

respektera dess uppfattning och åsikt samt att se barnet som en individ med egna rättigheter, 

menar Emilsson (2003). Då vi alltid tolkar det barnet säger och gör utifrån våra egna 

föreställningar är det viktigt att vi ser det barn uttrycker som meningsfullt och verkligen 

försöker sätta oss in i det de vill förmedla, menar Johansson och Pramling Samuelsson (2003). 

Det är även viktigt att ha kunskap om det sammanhang barnet ingår i och att vara lyhörd för 

alla de uttryck som ett barn kan tänkas använda sig av, menar de. 

Rönnberg (2006) påpekar att när vi försöker inta ett barns perspektiv måste vi samtala med 

och intervjua barnet men även observera det. När vi sedan tolkar det barnet ger uttryck för bör 

vi vara medvetna om att det kan vara barnets ståndpunkt vi ser, men vi måste tänka på att vi 

alltid ser det i ett utifrånperspektiv. När hon jämför med barnperspektivet anser hon att detta 

mer belyser barns villkor utifrån den vuxnes synvinkel. Enligt detta sätt att se det kan man 

fundera över om vi någonsin kan ta ett barns perspektiv fullt ut. Vi kanske enbart kan 

benämna det som att vi försöker ta ett barns perspektiv ur en vuxen synvinkel, vilket jag 

återkommer till i diskussionen.  

Här nedan kommer jag att beskriva studiens arbetsgång. Under Urval gers en bild av 

intervjupersonerna samt hur och varför valet föll på dessa. I avsnittet Genomförande ges 

läsaren en djupare inblick i tillvägagångssättet vid intervjutillfällena medan Forskningsetik tar 

upp studiens etiska aspekter. Slutligen kan läsaren följa analysprocessens gång under stycket 

Bearbetning av insamlad data.  

 

Urval  

Urvalet till studien är ett slags bekvämlighetsurval där en skola valts ut och barnen i 

förskoleklassen intervjuats för att se om det går att urskilja olika uppfattningar bland barnen 

vad gäller privata leksaker. Anledningen till att valet föll på just denna skola är att den tillhör 

samma enhet där jag själv arbetar vilket innebär att jag är känd bland barnen och har mött 

dem i lek under deras förskoletid. Jag har i möjligaste mån försökt lägga min förförståelse av 
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dessa barns inbördes relationer åt sidan, både under intervjuer och under analys, och låtit 

fokus ligga på det insamlade datamaterialet för att få en så sann bild som möjligt kring det 

studerade fenomenet. Att ha en relation till de barn man skall intervjua kan vara både positivt 

och negativt men min uppfattning är att det gjorde det lättare för barnen att känna sig 

avslappnade och verkligen våga säga sin åsikt då de inte behövde lära känna en ny person. 

Skolan ligger i en landsbygdskommun och är placerad i ett mindre samhälle där 

upptagningsområdet är både samhället och den omgivande landsbygden. Skolan rymmer barn 

från förskoleklassen upp till år sex. För närvarande finns det ca 130 elever på skolan varav 16 

av dessa går i förskoleklassen. Gruppen består av åtta flickor och åtta pojkar och är en väldigt 

homogen grupp vad gäller kulturella aspekter. 

Varför då intervjua barn i förskoleklassen? En anledning till detta val är att det enligt Ackesjö 

(2010) har varit ytters sparsamt med studier rörande just förskoleklassen, trots att den funnits 

som egen skolform i drygt tio år. Det är en skolform som finns i gränsen mellan förskola och 

skola men där villkor och rutiner påminner mer om skolans värld än om förskolans, menar 

hon. Dock finns där ändå gott om tid för barnen att leka och privata leksaker kan tänkas 

förekomma även där. 

Mitt antagande var även att dessa barn kunde ha en mer medveten tanke kring sitt val av både 

kamrater och av leksaker än de yngre barnen i förskolan, vilket skulle kunna komma till 

uttryck i intervjuerna. De personliga leksakerna kan också få en större betydelse i skolans 

värld då den inte är fylld av lekmaterial i samma utsträckning som vad förskolans värld är, 

och även om förskoleklassen har ett utbud av leksaker så skulle man kunna anta att barnen i 

förskoleklassen påverkas av äldre kamraters leksaksval under de gemensamma rasterna i 

skolan. Även det kunnande barn skaffar sig kring hur man använder leksakerna, skulle bland 

barn i förskoleklassen kunna visa på eventuella statusrelationer som barnen kan hamna i 

utifrån detta kunnande.  

Här nedan följer en beskrivning av tillvägagångssättet vid insamlandet av datamaterialet.  

 

Genomförande 

För att kunna genomföra intervjuer med barn är det viktigt att få tillstånd att göra det. Därför 

kontaktades först skolans rektor, som via ett personligt samtal kring studien och dess syfte gav 

sitt tillstånd till att kontakta lärarna för den aktuella förskoleklassen. Dessa lärare söktes även 

de upp personligen och de samtyckte till att barnen fick intervjuas under skoltid. Dock 

behövde även barnens föräldrar ge sitt tillstånd till att deras barn intervjuades varför ett 

informationsblad utformades där föräldrarna kort informerades om studien och dess syfte 

samt fick möjlighet att godkänna eller avböja att deras barn blev intervjuade (bilaga 1). Dessa 

blad delades ut av lärarna, ett till varje barn. Då föräldrarna i informationsbladet ombads 

returnera svarstalongen följde ett frankerat kuvert med, detta för att underlätta för föräldrarna 

och på så vis öka möjligheten att få in så många svar som möjligt.  
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Informationsbladen skickades med barnen hem den 21/11 och på bladen fanns en önskan om 

att de skulle returneras senast den 23/11. Detta visade sig vara alltför kort tid vilket kommer 

att problematiseras i diskussionen. Det första intervjutillfället var 25/11 och då hade det 

inkommit sju brev. Av dessa hade en förälder avböjt till att deras barn skulle intervjuas med 

motivet att barnet själv inte ville delta. I övriga sex brev gav föräldrarna sitt godkännande och 

de första intervjuerna tog sin början. 

Det visade sig vara svårt att hitta lämplig lokal då skolan är trångbodd vilket fick till följd att 

intervjuerna fick genomföras i rektorns rum. Där fick barnet sitta på en stol mitt emot mig, 

med ryggen mot dörren så de inte skulle störas av om någon mot förmodan skulle titta in. 

Mellan oss hade vi enbart hörnet av ett bord, lagom att lägga bandspelaren på. Innan intervjun 

startade visades barnen badspelaren och lite småprat spelades in vilket sedan avlyssnades. 

Barnen blev även informerade lite kort om vad frågorna skulle handla om. Dessa båda 

förberedande handlingar användes för att skapa en avslappnad atmosfär innan själva intervjun 

startade. Det är även viktigt att tänka igenom de etiska aspekter som finns vid intervjuer vilket 

bl.a. kan vara det asymmetriska maktförhållande som råder mellan intervjuare och den 

intervjuade och som i denna studie påverkade hur både intervjuerna utformades och 

genomfördes. Detta beskrivs vidare under Forskningsetik.  

Intervjun utvecklades till att i stora drag likna ett samtal med den påföljden att barnens svar 

vidareutvecklades med hjälp av följdfrågor, uppmaningar att berätta mera men även med 

enbart hummanden eller nickningar. Ibland kom samtalet in på sidospår och fick då på ett 

naturligt sätt styras tillbaka. Varje intervju avslutades med att barnet tackades för sin 

medverkan då det var viktigt att förmedla till barnen att deras insats och det de haft att berätta 

varit värdefullt. Intervjuernas längd varierade mellan 8-15 minuter. 

Då de första intervjuerna var genomförda och barnen skulle tackas kom tre barn fram och 

sade att de visste att de fick bli intervjuade för sina föräldrar och att de väldigt gärna ville det. 

Detta föranledde att lärarna ombad barnen att informera sina föräldrar om att inlämningstiden 

förlängts vilket medförde att ytterligare fem föräldrar gav sitt godkännande till att deras barn 

intervjuades. Dessa intervjuer genomfördes den 1/12 och på samma sätt som de tidigare 

intervjuerna. 

Efter varje genomförd intervjuomgång transkriberades intervjuerna ordagrant och i sin helhet. 

Av de 16 barn som fick med sig informationsbladet hem kom det svar från 12st vilket innebar 

att föräldrar till fyra av barnen valt att avstå från att skicka något svar alls. Att 75% av alla 

svarat får anses vara positivt. Tyvärr var det ett barn som valt att avstå av dessa 12 vilket gav 

ett slutantal på totalt 11 barn som hade föräldrarnas tillstånd att delta i studien. Grundtanken 

var att utav dessa 11 barn skulle tre pojkar och tre flickor valts ut för intervjuer. Detta hade 

varit ett lagom stort antal och uppdelat lika över könen för att därigenom kunna se likheter 

och olikheter i barnens tankar även ur ett genusperspektiv. Istället blev det så att alla de 11 

som fick föräldrarnas tillåtelse faktiskt intervjuades och blev därigenom en del av studien. 

Anledningen till detta beslut var dels att det vid det första intervjutillfället kommit in 

godkännande från fyra pojkar och två flickor. Det saknades alltså en flicka för att fullfölja 

grundtanken. Ytterligare en anledning var den entusiasm barnen visade över chansen att få bli 
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intervjuade. Det hade nästan känts som ett svek mot dem att inte låta dem delta. När det sedan 

visade sig att det totala antalet stannade vid 11 så togs alltså beslutet att låta alla som ville få 

vara med. Det innebär att studien baseras på svaren från fyra flickor och sju pojkar.   

Som tidigare nämndes är ett etiskt förhållningssätt nödvändigt att inta, vilket kommer att 

presenteras utförligare som följer. 

 

Forskningsetik 

Arbetet med denna studie har följt Vetenskapsrådets etiska regler vilka innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 Informationskravet: Barnen fick med sig ett informationsblad (bilaga 1) hem till 

föräldrarna där de kortfattat informerades om studiens syfte. 

 Samtyckeskravet: Skolans rektor och berörda lärare godkände att barnen på den 

utvalda skolan och i förskoleklassen fick medverka i studien. Barnens föräldrar hade 

möjlighet att genom att returnera det medföljande och frankerade brevet godkänna 

eller avböja intervjuer av deras barn. 

 Konfidentialitetskravet: Skolan som deltar i studien figurerar inte med namn medan 

alla namn som omnämns är fingerade för att säkerställa deltagarnas anonymitet. Allt 

material som skulle kunna röja deltagarnas identiteter har under arbetets gång 

förvarats separerat från vartannat vilket medfört att det omöjliggjorts. 

 Nyttjandekravet: I det informationsblad som gick ut till föräldrarna (bilaga1) framgick 

det tydligt att allt insamlat material enbart skulle användas inom ramen för denna 

studie. 

En annan viktig etisk aspekt är enligt Kvale och Brinkmann (2009) den asymmetriska 

maktrelation som uppstår mellan den som låter sig intervjuas och intervjuaren. Dels var jag 

som intervjuare vuxen medan den intervjuade i detta fall var ett barn, dels är intervjuandet 

enkelriktat dvs. det är bara intervjuaren som ställer frågor. Som intervjuare har man även 

tolkningsföreträde, då det är den personen som tolkar vad den intervjuade verkligen menar. 

Med detta i åtanke föll valet på att sitta mitt emot barnen med enbart en liten bit av en 

bordsända emellan oss, för att göra det symboliska avståndet mindre. Vi satt även på likadana 

stolar för att barnen skulle känna sig lika viktiga. Här kunde det varit bättre om barnen fått en 

något högre stol för att mer komma i jämnhöjd med huvud och blick. Många av barnen löste 

detta själva genom att lägga sig på knä, vilket även kan tolkas som att de upplevde intervjun 

som avslappnad och miljön som tillåtande. 

Den enkelriktade dialog som ofta en intervju blir försöktes kompenseras genom ett aktivt 

lyssnande och ett bekräftande av de åsikter och uppfattningar som barnen framförde. Att 

slutligen kunna se etiskt på det tolkningsföreträde man som intervjuare har är svårt men då 

samtalen bandats medförde detta en möjlighet att vid tveksamheter i hur en utsaga skulle 
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tolkas, gå tillbaka till intervjun och lyssna in fraseringar och betoningar. Dessa kunde vid 

behov hjälpa till att förstå barnets verkliga andemening. 

 

Bearbetning av insamlad data 

Efter de båda intervjutillfällena skrevs varje enskild intervju ut för sig, helt ordagrant, vilket 

föranledde att bandet fick avlyssnas vid många tillfällen då barnens röster var låga eller 

uttalandena otydliga. Därefter skrevs det ut på ett så läsvänligt sätt som möjligt. Det innebar 

att dialektala ord och ord av ren talspråkskaraktär ändrades till skriftspråk. Det skrevs även ut 

om barnet nickat jakande eller skakat nekande på huvudet samt alla mm-anden och hm-anden. 

Inspelningarna sparades för att ge möjlighet till att åter kunna lyssna in tonlägen om så skulle 

behövas, detta för att andemeningen i barnens uttalanden skulle bli så rätt tolkade som 

möjligt. Det som kan nämnas i sammanhanget är att utskrifterna inte använts helt ordagrant i 

Resultat och Analysdelen. Istället har de i ännu större utsträckning skrivits samman och fått 

en skriftspråklig karaktär för att underlätta läsandet. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

intervjuer enbart bör skrivas ut ordagrant när den språkliga formen är viktig för 

undersökningen som exempelvis vid sociolingvistisk analys eller samtalsanalys, vilket inte är 

fallet i denna studie. 

När alla intervjuer var transkriberade började själva analysprocessen, vilken inspirerats av den 

fenomenografiska analysmodell som Dahlgren och Johansson (2011) presenterar och som är 

uppdelad i sju steg. Dessa skulle i viss mån visa sig flätas samman i varandra.  

Steg 1: Att bekanta sig med materialet.  

Alla intervjuerna lästes igenom och reflekterades över tillsammans med minnesbilder från 

situationen vid intervjutillfället. Materialet lästes flera gånger tills en förtrogenhet med 

innehållet infann sig. Därefter övergick analysen till: 

Steg 2: Kondensation. 

Här började den verkliga analysen av materialet. Med hjälp av olikfärgade pennor delades 

barnens uttalanden in så att de kom att höra hemma under passande forskningsfråga. Enbart 

de uttalanden som ansågs av vikt för studien markerades. Även egna tankar och synpunkter 

som dök upp skrevs ner, vilket visade sig underlätta för nästa steg. 

Steg 3: Jämförelsen, och steg 4: Gruppering. 

Barnens olika uttalanden jämfördes för att hitta likheter och skillnader dem emellan. 

Fortfarande var det papper och penna som var arbetsredskapen och under forskningsfrågorna 

tillkom sedan olika grupper dit barnens uttalande kunde anses tillhöra. Här var de 

kommentarer som tidigare skrivits ner till stor nytta. En insikt som infann sig i detta skede var 

att många utsagor skiljde sig åt beroende på om de kom från en flicka eller en pojke. Detta 

fick till följd att tidigare forskning kring barns lek, makten i leken, leksaker och 

mediepåverkan även fick belysas ur ett genusperspektiv. Sedan var det dags för nästa steg i 

analysen. 
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Steg 5: Artikulera kategorierna, steg 6: Namnge kategorierna och steg 7: Kontrastiv fas. 

Dessa tre steg kom att arbetas med parallellt med varandra. Då alla väsentliga uttalanden var 

grupperade under olika kategorier lästes de igenom för att se om de hamnat under rätt kategori 

men även för att se om några av kategorierna hade snarlikt innehåll och därmed kunde slås 

samman. Det visade sig finnas sådana genomförbara sammanslagningar vilket resulterade i 

nya namn på några av kategorierna. 

 

 

Resultat och analys 

 

När studiens empiriska material samlades in fanns forskningsfrågorna med som en bas. Därför 

föll valet på att dela in resultatet utifrån dessa frågeställningar. Utifrån analysen har sedan 

barnens utsagor jämförts och kategoriserats ytterligare och införts under lämpliga och 

sammanfattande rubriker tillhörande varje forskningsfråga. Då det fanns en tydlig skillnad 

mellan barnens svar utifrån vilket kön de tillhörde har dessa resultat presenterats under en 

egen rubrik då de kan anses ha ett stort egenvärde i denna studie. De återfinns under 

Skillnader mellan könen. 

 

Hur ser barnen på vem som har makten/får bestämma inom 

lekgemenskapen 

Under analysen visade det sig att barnens svar kunde sammanfattas i tre olika kategorier: Hur 

och vem bestämmer? Vikten av att få bestämma och Annan syn på makt. 

Hur och vem bestämmer. 

Då barnen fick frågan om vem som bestämmer och på vilket sätt man bestämmer var barnen 

rörande eniga: Alla bestämmer! Det var ingen tvekan från barnens sida utan alla skulle få 

bestämma. Eva beskriver att det är viktigt att turas om och att man får lyssna in andra och att 

man inte kan bestämma hur andra vill ha det.  

Eva: Alla bestämmer. En får bestämma åt gången. Om en bestämmer en lek så får 

någon annan bestämma den andra leken, då håller vi på så. Det beror på att annars 

kan någon bli ledsen om andra bestämmer och den inte får göra det själv också. Det 

viktigaste är att man får bestämma om det som man själv vill vara i leken. Man får 

inte bestämma vad de andra skall vara. 

Här finns det som enligt Knutsdotter Olofsson (2003) upprätthåller lekens harmoni, nämligen 

samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Mimmi i sin tur, visar på en medvetenhet om att 

alla inte alltid kan få som de vill.  
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Mimmi: Att alla bestämmer. Alla får ju bestämma om leken. Men, om någon har 

tagit Bamse-dräkten som vi har när vi spelar teater och någon annan också vill ha 

den så får den vara någon annan. Man kan ju inte ta Bamse-dräkten om någon 

annan redan har den. 

Mimmi menar att den som först har en sak äger rätten till att använda den, vilket 

överensstämmer med vad Johansson (2001) poängterar. Trots entydigheten om att alla skall få 

bestämma visar Villes svar att det kanske inte alltid är så ändå.  

Ville: Alla skall få bestämma, för om bara en bestämmer är det tråkigt för de andra. 

Ibland är det några som inte får bestämma men det är meningen att alla skall få 

bestämma. Då turas vi om. Man bestämmer hur leken går till, om det är typ någon 

som säger: Åh, jag kom på en lek, den ska ju gå så här. Typ så. 

Intervjuaren: Får den som kom på leken bestämma då menar du? 

Ville: Nej, inte hela tiden, men den får bestämma mest i alla fall, men de andra, de 

får också bestämma lite. 

Detta kan tolkas som ett sätt att ”lämna det rätta svaret” på frågan, ett förväntat svar om 

rättvisa. Tullgren (2003) menar att man inom förskolan fostrar barnen till social ordning 

genom att med vänlig disciplinering styra barnen mot ett önskvärt beteende där de bl.a. lär sig 

ta ansvar, följa rådande normer och göra bra val. I detta fall kan då det normativa i viss mån ta 

överhand mot det Öhman (2007) påpekar, nämligen att det ofta är ett faktum att den som 

startat leken också är den som bestämmer över leken, vilket även det finns i Villes svar. 

Matti beskriver hur det kan gå till när alla skall få bestämma: 

Matti: Vi brukar göra så att alla får bestämma. Den ena bestämmer en liten stund 

och efter en stund kan den andre bestämma. Man får först sitta och prata lite. Och 

när vi kör kamper med Bayblade är det en sorts regel som man har och då får man 

köra med den regeln. 

Även Mattis svar visar prov på Tullgrens (2003) beskrivna disciplinering, i detta fall 

självdisciplinering, vilket innebär att barnen styr sig själva mot ett önskat beteende så som att 

prata med varandra. Men trots barnens uttalanden om att alla skall få bestämma tycks det vara 

en verklighet som inte alltid efterlevs.  

Peter: Alla bestämmer. Om en bara skulle bestämma hela tiden, då är det ju fuskigt 

mot de andra, för alla skall ju bestämma på skolan och på dagis och sådant. Nu 

brukar alla bestämma. Men det kanske är ibland, då är det någon som bestämmer 

hela tiden. Jag brukar inte bestämma så jättemycket, jag får inte det. De andra 

kanske vill bestämma helt själva. Jag skulle vilja att alla skulle bestämma lika 

mycket. 

I Peters uttalande finns det en skillnad i hur bestämmandet fungerar. Det innebär att det finns 

en obalans i maktförhållandet mellan barnen. Åm (1993) påpekar att barn i sin lek deltar i ett 

spel om rang och resurser där det handlar om att pröva sin egen och andras förmåga till 

kontroll. Öhman (2007) menar att tillhörigheten är ett centralt tema bland barn i 

förskoleåldern och den förhandlas och beslutas av barnen själva. De har mer eller mindre 
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underförstådda etiska överenskommelser som t.ex. att det är viktigt att vara snäll för att få 

vara med. Denna snällhet innebär bl.a. att vara vänlig och att visa andra respekt. Jag vill 

därför påstå att barnens ”snällhet” kommer till uttryck i just denna enighet om att alla skall få 

bestämma. Men är det egentligen viktigt att få bestämma? 

Vikten av att få bestämma 

Den enighet som barnen först uttalade kring att alla skall få bestämma visade sig inte alltid 

stämma i praktiken. Några av barnen upplever att de själva inte får bestämma eller att det 

finns andra barn som inte tillåts göra det lika mycket som andra, vilket innebär att det 

rättvisetänkande som de först uppvisar inte stämmer fullt ut. Därför fick de även frågan om 

det var viktigt att bestämma. Här varierar barnens svar då en del tycker att det är viktigt 

medan andra inte tycker att det är det.  

Ville: Inte så mycket, det är inte så viktigt att bestämma. Men det kanske man 

tycker om man vill bestämma hela tiden över någon annan. 

Intervjuare: Kan man det? 

Ville: Ja, om de andra säger: -Ja, det går bra.  

Öhman (2007) visar på att barn ibland ger upp sin rätt för att få vara med i lekgemenskapen, 

vilket kan jämföras med Villes uttalande om att få bestämma över andra. 

Gunnar har sin uppfattning om vikten av att få bestämma. 

Gunnar: Nej, det beror på om man skall ha kul. Så att man får vara med. 

Intervjuare: Vill du bestämma? 

Gunnar: Ja någon gång, jag har bara bestämt tio gånger. De andra har typ bestämt 

tjugofem, och någon annan har bestämt femtio. 

Gunnar tycker att det viktigaste är att få vara med och ha kul, vilket enligt Ytterhus (2003) är 

det mest centrala i barns relationer. Därför var det inte så viktigt att få bestämma men ändå 

anser han att andra får bestämma mycket mer än vad han själv tillåts göra. Detta 

konkurrenstänkande är en del av ett maktspel, anser Åm (1993).  

I Niklas svar finns en tydlig motsägelse. 

Niklas: Nej, det är inte viktigt att bestämma men typ om, om jag och Matti ville 

leka olika lekar, då hade jag velat bestämma vilken lek.  OBS referens 

Trots att Niklas inte anser det vara viktigt att bestämma vill han ändå göra det. Åm (1993) 

menar att det i leken ofta finns maktkamp i obeslöjad form där barnen skaffar sig olika 

statuspositioner och där ledning och underkastelse ingår som en del av maktkampen. 

En skillnad mellan pojkar och flickor blir också synlig. Pojkarna visar på en vilja att få 

bestämma även då de säger att det inte är viktigt medan flickorna mer håller kvar vid det 

faktum att det inte är viktigt.  

Mimmi: Kanske inte så viktigt. 
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Eller som Majlis uttrycker det: 

Majlis: Lite viktigt. För att alla skall få göra det tycker jag, att alla får bestämma 

lite var. 

Här kan de rådande föreställningarna som Svaleryd (2003) lyfter fram urskiljas, nämligen att 

flickor skall vara snälla och hjälpsamma medan pojkar förväntas vara dominerande och kräva 

uppmärksamhet. Schjellerup Nielsen (2006) menar att det är viktigt att prioritera den sociala 

dimensionen av skolan vilken är avgörande för alla barns trivsel och utbyte av skolan. Hon 

menar, och hänvisar till Carøe Christiansen & Hohnen, att när åsikter om tolerans och 

samvaro stöps till fasta regler, som t.ex. att alla skall få vara med/bestämma, antar de en 

karaktär av ”skolregel” då barnen lär sig detta retoriskt och inte själva involveras i och tvingas 

ta ställning till ett svårt etiskt samvarodilemma. 

Annan syn på makt 

Ett barns tankar drog iväg åt ett annat och oväntat håll. När Peter får frågan vad det beror på 

att det är någon som bestämmer hela tiden, svarar han: 

Peter: Den vill, som jag såg på Kadaffi, i en stad. Han bestämmer över hela 

världen. Han bestämmer nästan saker som inte de andra vill. Kadaffi håller på att 

döda människor men nu gör han inte det. Som tur var så dog Kadaffi så de fick leva 

jättelyckligt, det var skitbra. Det var kanske någon militär som kanske ville ändra 

sig och bli god och då kanske sköt han Kadaffi. Dom måste göra det, man kan ju 

inte styra över hela världen så alla dör och sådant. Han höll på och gjorde det, det 

var jätteelakt. 

Rönnberg (1997) menar att barn reagerar på TV-program på samma sätt som de 

reagerar på allt annat i sin omgivning. De vill veta mera, begripa och göra rätt saker, 

t.ex. vara snälla, goda och rättvisa. Därför kan de med TV:s hjälp urskilja och sortera 

människor och deras handlingar. Kanske är det just detta Peter gör. Han anser att alla 

skall få bestämma, helst lika mycket, och om någon beter sig så orättvist som Kadaffi 

gjorde visar han tydligt att det är helt fel beteende. Rönnberg menar att barnen tolkar det 

de ser på ett för dem begripligt och även uthärdligt sätt. Peters konstaterande att det var 

jätteelakt och att man inte får bestämma på det sätt som Kadaffi gjorde, blir en 

upplevelse av de skillnader som finns mellan skolans regler och verklighetens villkor. 

 

Anser barnen att de privata leksakerna påverkar ägarens positionering 

inom lekgemenskapen? 

I denna del av studien blev det mycket tal om en speciell leksak som var populär bland 

pojkarna, nämligen Bayblade. Det är en slags snurra som de utkämpade strider med. Därför 

blir det övervägande uttalande av pojkar, då ingen av flickorna brukade ha med sig leksaker 

till förskolan, vilket tas upp utförligare under rubriken Skillnader mellan könen. 

Även här är det indelat i kategorier utifrån analysen, nämligen: Leksaksinköp påverkat av 

kamrater, Hur väljer barnen kamrater och Vikten av medhavda saker. 
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Leksaksinköp påverkat av kamrater. 

När barnen fick frågan vad det var som gjort att de ville ha en Bayblade påtalade flera av 

barnen att de blivit påverkade av sina kamrater.  

Anton: Bara för alla andra har det. 

Niklas: Mm, det var väldigt många som hade det i skolan och jag tyckte att det såg 

väldigt kul ut, och då tänkte jag att det säkert är så kul som det ser ut. Och det var 

så. 

Dessa Bayblade skapar en gemenskap mellan barnen som är eftersträvansvärd för dem. 

Rönnberg (2006) beskriver att barn tillsammans skapar en barnkultur som är ett slags 

kollektivt meningsskapande där medlemmarna har gemensamma erfarenheter som de kan 

återknyta till. 

Matti: Jag ville ha en sådan för det var så många som började köpa sådana och då 

ville jag också ha en sådan., annars visste jag inte att de fanns. Jag önskar mig en 

till, jag gillar att ha två, det skulle jag vilja ha.  

Rönnberg menar även att många av de varor vi i västvärlden har idag är så kallade 

”positioneringsvaror” som anger ens status och att barn så småningom inleder vad hon kallar 

för positioneringskonsumtion, vilket går ut på att ha det inte alla andra har eller har hunnit 

skaffa sig. 

Gunnar: För att Oden (barn i skolår 1) och de andra köpte, och jag tyckte det var 

orättvist så jag köpte en också. Jag fick, jag fick den första här i vår klass. Jag 

tyckte om dem mest i början och så visste jag mer är de andra. För jag har fått, lärt 

mig lite om Bayblade för jag kollar mycket på TV om Bayblade. 

I den här gruppen med barn tolkar jag det som att just leksaken Bayblade är ett symboliskt 

kapital. Skawonius (2003) menar att det symboliska kapital som är erkänt inom en grupp 

skänker ägaren makt, vilket i detta fall stämmer överens med leksaken Bayblade då den är 

erkänd inom gruppen av barn på skolan och många eftersträvar att ha dem. Gunnar är därför 

noga med att poängtera att han var den som fick den första i klassen, vilket per automatik 

skulle kunna skänka honom en hög position inom lekgemenskapen. Vad andra barn har för 

saker påverkar dessa barn tydligt. Att ha en egen Bayblade skapar en ingång i 

lekgemenskapen. Johansson (2001) hänvisar till Thorell som poängterar att barn skapar sig en 

position med hjälp av saker. Almqvist (1991) menar att det kan vara svårt för barn att välja 

lekmaterial då saker ”som alla andra har” är de mest åtråvärda. Kamrattrycket är hårt och det 

gäller att vara som de andra, annars hamnar man lätt i utkanten av den kamratkultur som 

barnen skapar tillsammans med hjälp av dessa leksaker, menar hon. 
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Hur väljer barnen kamrater. 

Trots att så många har Bayblade och har skaffat sig en för att andra har så är de inte alltid den 

största påverkansfaktorn när barnen sedan väljer kamrater, vilket blev tydligt när frågor kring 

val av kamrater kom upp och om leksaker har någon betydelse för det valet. 

Eva: Nej det viktigaste är att man leker med någon så man inte får vara själv. 

Eller som Anton och Tore säger: 

Anton: Det har ingen betydelse. Jag väljer kanske Sonja och om hon inte är här då 

väljer jag någon annan, den som vill vara med. 

Tore: Leker med andra också som inte har med sig några saker. Helst vill jag leka 

med Gunnar, för han är min bästa vän. 

Williams (2006) har i sina studier funnit att det centrala var kamraterna. Hon menar att det 

faktum att man är delaktig i en kamratkultur och en del av ett sammanhang även betyder att 

man har vänner, vilket alltså är av största vikt för barnen.   

Matti: Det har ingen betydelse om de har med sig saker eller inte, för jag brukar 

mest leka med Peter och Niklas och Gunnar och Ville. Peter har ingen Bayblade., 

men det har Niklas, Ville och Gunnar. Men det har faktiskt ingen betydelse. Det är 

det att jag gillar att leka med Niklas, Peter, Gunnar och Ville så mycket. 

Intervjuare: Brukar ni låna ut era Bayblade till varandra? 

Matti: Nej. När jag skall gå och göra något annat och Peter vill köra, så kan han få 

låna min och köra om han inte har någon Bayblade. Peter får låna min. 

Valet av kamrater blir av betydelse för det sociala kapitalet då det bygger på ömsesidiga 

relationer inom en grupp. Dessa relationer måste enligt Skawonius (2003) underhållas genom 

riter och ett ständigt utbyte av gåvor och ord. Samtidigt innebär det en maktposition att låna ut 

saker, då man kan avgöra när och till vem man lånar ut, vilket kan ses som en av de delar som 

Åm (1993) anser finns i barns maktspel, nämligen strategiska och målstyrda handlingar. 

För andra barn verkade valet vara avhängt kamratens innehav av saker.  

Gunnar: Den som har Bayblade. För jag tycker mest om fotboll och Bayblade. Och 

Josef (barn i skolår 1) har både Bayblade och fotboll. Han har åtta stycken 

Bayblade, det kostar jättemycket, något på tusen, jag menar hundra. Jag har tre 

men en har jag tappat bort. 

Här blir återigen det av Åm beskrivna maktspelet tydligt, men nu genom konkurrens 

och självmedvetande. Att kunna ha flera Bayblade, vilket enligt Gunnar kostar 

jättemycket, blir en bild av hur ekonomiskt kapital påverkar barns status. Gunnar själv 

verkar vara medveten om vikten att ha många då han säger sig ha tre fast han egentligen 

har två och har tappat bort den tredje. Skawonius (2003) påpekar att det ekonomiska 

kapitalet är mer värt om det kombineras med ett symboliskt kapital med högt värde. Att 

då i denna grupp, där Bayblade värderas högt som symboliskt kapital, kunna visa att 

man har flera borde ge ägaren en hög position.  
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Vikten av medhavda saker. 

Under intervjuerna framkom det att flickorna i princip aldrig hade med sig några saker till 

skolan medan den sak som pojkarna hade med sig var just Bayblade. Då det framkommit att 

denna leksak är en central del av pojkarnas lek blir det ändå tvetydigt då de säger att det 

faktiskt inte är så viktigt att ha med sig saker. 

Niklas: Det har ingen betydelse om man har med sig saker eller inte. 

Peter tänker i lite andra banor:  

Peter: Det ska man inte ha, för man har ju allt, det finns ju redan så mycket saker. 

Och tänk om man glömmer bort gosedjuret, det är jättetrist då. Så det är, man ska 

lämna det hemma. 

Frågan är om det är ett förväntat svar som Peter avger, dvs. ett sätt att visa på den 

självreglering som Tullgren (2003) benämner som en normalisering mot att göra/säga de rätta 

sakerna? Det verkar vara så för vid ett annat tillfälle säger han: 

Peter: Det är ganska coolt att ha med sig, men man skall inte ha det ändå. Men jag 

skall skaffa en, typ till jul. 

Barnen menar att det inte har någon betydelse om man har med sig saker eller inte, men 

varför har då så stort antal av pojkarna faktiskt med sig saker? Johansson ((2001) påpekar att 

rätten till saker, i detta fall de egna sakerna, kan medföra andra rättigheter som t.ex. att avgöra 

vem som är tillåten respektive inte tillåten att delta. Det blir ett sätt att utesluta eller släppa in 

andra. dvs. en form av maktkontroll.   

 

I vilken utsträckning påtalar barnen att leken och urvalet av leksaker 

påverkas av media? 

Här framkom i analysen två olika kategorier, nämligen: Hur leker barnen det de ser på TV och 

Reklampåverkan 

Hur leker barnen det de ser på TV och film 

Barnen fick frågor kring om och hur man lekte det man såg på TV och film. För Niklas del 

handlar det mycket om att göra likadant som de gör där.  

Niklas: Det finns Bayblade på TV:n. De bara visar hur man gör. Egentligen finns 

det en stor kontroll så man kan sikta hur man vill ha Baybladen. Det har jag sett på 

TV. Och typ om jag ser på Rampljuset och de har massor av cykeltricks, då kunde 

jag också pröva att göra det och sådant. 

Eva: Ja det finns ett program, jag tror att det är Monsterkull. Där är det ett monster, 

så ska det springa och ta någon och så blir den monster också. 



26 
 

Rönnberg (2006) menar att de program som barnen ser blir ett underlag för fysiskt och 

kollektivt utlekta lekar. Barnen inspireras av medietexterna vilka gett dem uppslag till lekar 

som de skulle vilja leka. Därigenom blir lekarna enligt Rönnbergs sätt att se det en del av 

barnkulturen. 

Ville berättar att han brukar spela Need for Speed hemma.  

Ville: Ja, om man har bilarna och världen så kan man leka. Då kör man precis som 

de gjorde på TV. Det gör inget om man gör lite fel, jag gör det rätt ofta. Men vi 

brukar göra som det är på TV. Men jag har inte världen, jag bara kör på min 

bilmatta. 

Ville menar att man kan leka det om man har bilarna och den tillhörande världen. Då han inte 

har den använder han sin bilmatta vilket visar att de av vuxna producerade föremålen kan 

användas på ett annat sätt än vad som visas i medietexterna. Rönnberg menar att när barn 

använder vuxenproducerade saker på ett annat sätt än vad som var tänkt, kan det vara ett 

motstånd mot vuxnas försök att stå för definitionen av hur sakerna var tänkta att användas. 

Sonja: Mm, fast det är lite svårt om man inte har sjöjungfrun, om det var det som 

man såg. Då får man på något sätt göra så en Barbie blir det. Då kan man ta en 

halsduk och vira om hennes ben, eller om man har en på låtsas, en sådan där fena 

som man kan bara sätta på benen. 

Samtidigt visar barnen att de hittar egna lösningar då de saknar artefakter som är av vikt för 

kopieringen av leken. Knutsdotter Olofsson (2003) anser att denna förmåga, att med tanken 

kunna förvandla något till något helt annat är grunden till all mänsklig intellektuell aktivitet. 

Mimmi: Ibland så ser jag på Bamse. Och då har vi faktiskt Bamsekläder i vår skola 

här. Och då spelar vi teater. 

Rönnberg (1997) anser att barn som ser något på TV inte blir en deltagare utan bara är en 

åskådare. Med andra ord blir de inte den figur de ser utan tar istället för en stund den 

rollfigurens perspektiv. Kanske är det precis det som Mimmi beskriver för oss. 

Reklampåverkan 

Trots att de flesta av barnen säger sig påverkade av andra barns leksaker kan man ändå ana att 

grunden till konsumtionen baseras på någon form av media oavsett om det är TV, film spel 

eller reklam.  

Ville: Det finns Bayblade som är olika bra. Det ser man på snurren, hur snabbt dem 

snurrar. Och den som snurrar längst den är bäst. Man kan kolla det på TV:n, för 

Bayblade går på TV:n också. Jag menar, man kan kolla på TV:n och det är den som 

snurrar längst och som vinner som är den bästa. Det finns ett annat sätt att kolla 

det, då har man en grej som man sätter på Baybladen. Så kör man igång och då 

snurrar den lika snabbt som den brukar och så förändras det massa siffror. De visar 

hur snabbt den snurrar, då ser man det, det är mycket enklare. Man sätter på en grej 

på den vanliga Baybladen och den får man köpa i Baybladepåsen. 
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Carlsson (2010) påpekar att i den konsumtionskultur som genomsyrar dagens samhälle är 

barn en intressant grupp för kommersiella företags intresse. Dels är de framtida konsumenter 

och dels så påverkar de starkt familjens ekonomi genom sina önskningar om saker. Ville 

berättar om att olika Bayblade är olika bra men visar också på den vidareutveckling av saker 

som ofta blir ett ”måste” att ha då de av någon anledning gör det man redan har ännu bättre. 

Samtidigt innebär det att då man har ett stort kunnande om något som värderas högt har man 

enligt Skawonius (2003) även ett stort kulturellt kapital vilket är viktigt för statusen inom 

gruppen, då man kan förklara för andra hur saker är. 

Den flicka som visar att hennes leksaksval påverkas av reklamen är Sonja. Men nu är det inte 

Bayblade utan Barbie och My Little Pony som är aktuellt.  

Sonja: Jag gillar Barbie och My Little Pony. Jag har sett dem på film och på 

reklam. Jag har massor hemma. 

Francis (2010) fann i sina studier att barnens favoritleksaker och TV-program och filmer är 

klart uppdelade efter könstillhörighet, och då pojkars favoriter inriktar sig mot rörelse och 

spel, konstruktion och teknik riktade sig flickornas val mot omvårdnad, relationer och 

utseende. 

 

Skillnader mellan könen. 

Som tidigare påpekats var det slående hur olika barnen svarade, tyckte och tänkte beroende på 

vilket kön de representerade. Därför föll det sig naturligt att lägga detta som ett separat stycke 

efter forskningsfrågorna. Även här är det indelat i olika kategorier utifrån analysen, vilka är: 

Anpassning eller avståndstagande och Vilka lekar leks. 

Anpassning eller avståndstagande 

Här visar barnen på att det råder stor skillnad i agerande mellan könen. Flickorna visar upp ett 

”lydigt” beteende där de följer frökens rekommendation att inte ta med saker, de är snälla och 

har fröken som förebild.  

Mimmi: Jag tycker inte man skall ha med sig saker, då kan man tappa bort dem. 

Men om man har med sig så får den som har med sig den saken bestämma över 

den. Om den inte vill att någon skall ha den, då får den ju lägga bort den, annars får 

några andra också prova. Fast då får man inte låna den för länge och så måste man 

titta vad den gör med den. Då får den som har med sig den grejen säga till fröken 

om den andra får låna den. 

När barnen får frågan vad de tror att fröknarna tycker om att de leker med säger Gunnar   

Gunnar: Spel mest. Vanliga spel. Och leker med något annat, definitivt inte 

Bayblade. För de tycker det är så mycket oväsen. 

Svaleryd (2003) påpekar att det i människors vardagsföreställningar ofta är skillnad på hur 

flickor respektive pojkar ”förväntas” vara. Flickor är och skall vara snälla, söta och 

hjälpsamma hjälpredor och hjälpfröknar. Pojkarna skall däremot vara aktiva, dominerande 
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och kräva uppmärksamhet. De har aktiviteter som är längre ifrån de vuxna där de springer, 

jagar, tävlar och jämför. Aktiviteterna är ofta högljudda och gränsöverskridande, vilket tydligt 

ses då barnen utkämpar sina strider med Bayblade, fast fröknarna tycker att det både väsnas 

och att de bör lämnas hemma. 

Som flicka tycks det också vara viktigt att vara snäll. 

Eva: Att vi är snälla mot varandra och leker och har roligt. 

Svaleryd (2003) anser att flickor ofta läser av att deras roll är att vara snälla och lydiga vilket 

speglar sig i Evas svar. 

Mimmi: Fröknarna tycker nog om när vi leker lite skola, för att vi ser ju hur de gör 

då kanske vi tänker att vi kan härma dem, som en fröken. Nästan som en riktig 

fröken. De gillar nog det för att de är fröknar. Så då kanske vi lär oss mycket bättre. 

Svaleryd menar även att flickors umgänge består av nära vänner och de många gånger 

inte uppfattar sig som ett jag utan som ett vi med någon annan person eller en grupp. De 

läser även många gånger in vad som är uppskattat beteende, menar Eidevald (2009). 

Enligt personalen finns det ingen regel som säger att man inte får ta med saker hemifrån, bara 

en starkt uttalad önskan.  

Majlis: Aldrig. Det brukar bara vara pojkar som har med. Flickorna brukar inte ha 

med sig någonting. 

Denna önskan följde tydligen flickorna men inte pojkarna. Detta visar på den 

gränsöverskridning som Svaleryd (2003) i sina studier fann vara vanligare bland pojkar än 

bland flickor. Även i val av leksaker syns skillnad mellan könen. 

Ville: Det är bara sådana grejer som typ dockor och sådant. Men det finns killar 

som gillar det. 

Intervjuare: Vad är det som gör att du inte gillar det? 

Ville: När jag var mindre hade jag en docka och då tappade jag den när jag var på 

en stol och lekte med den, då tappade jag den på golvet. Och då, då kom jag på att 

jag inte ville ha den, för de var inte så roliga tyckte jag då. Det är nästan hela 

skolan som inte gillar dockor utav killarna. Det är bara lite mindre killar som gillar 

det. 

Svaleryd (2003) hänvisar till den feministiska teoretikern Nancy Chodorow som menar att 

pojkar i sitt sökande efter könsidentitet måste bryta den nära relationen till de ofta kvinnliga 

pedagogerna och till flickor. De måste söka en identitet och ett handlande som de inser skiljer 

sig åt från det som anses vara representativt för det kvinnliga könet. Kanske är det just detta vi 

ser i Ville och Gunnars uttalanden nedan kring vad de inte tycker om att leka med. 

Gunnar: Jag gillar inte att leka med Barbie-dockor. För jag hatar det. Det är det 

värsta jag vet. Jag tycker det är tråkigt. Men det finns hästar också. Men det hatar 

jag också, definitivt. Och jag hatar kor, men inte tjurar. 
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Almqvist (1991) menar att det i en sexårig pojkes värld ofta är helt omöjligt att leka med 

saker som kan anses vara ”tjejsaker” vilket Gunnar med all tänkbar tydlighet visar. 

Vilka lekar leks. 

Även lekarna delas upp olika utifrån kön. Barnen fick frågan vad de brukade leka eller leka 

med för saker.  

Sonja: Barbie och My Little Pony. De åker på utflykt och sådant. Och det kan bli 

att någon går på bröllop eller sådant. 

Majlis: Lite med Barbie och lite skola och ibland så målar jag. Roligast är att vara 

fröken, jag har bara varit fröken i skolan. Jag brukar fråga lite ”Hur mycket blir ett 

plus ett” och sådant där. 

Nelson och Svensson (2005) påpekar att flickor föredrar och har fler leksaker som relaterar 

till verksamheter som traditionellt har betraktats som kvinnliga, vilket bl.a. innefattar dockor. 

Lekarna handlar ofta om att pyssla om och interagera med andra dockor. Sonja och Majlis 

visar att de väljer relationslekar där de på olika sätt ”tar hand om” andra. Pojkarna däremot 

väljer andra typer av lekar. 

Niklas: För det mesta så brukar jag vara ute och spela fotboll. 

Matti: Vi brukar köra fotboll och bandy och sådant. Och Bayblade. Man kör 

kamper. 

Svaleryd (2003) beskriver att pojkars lek ofta förekommer i stora grupper där hierarkin i leken 

är stark. Leken kännetecknas av fysiska aktiviteter och tävlingsmoment vilket är lekar som 

både Niklas och Matti beskriver att de väljer. Flickornas lekar visade sig istället vara av typen 

relationslekar. Men det fanns gränsöverskridningar kring vad barnen gjorde, även om det i 

dem trots allt visades på könsstereotypa roller.  

Mimmi: Jag tycker om att leka med Barbie och sådana där små My Little Pony. 

Och med stora dockor som man leker mamma-pappa-barn med. Men ibland så är 

det några som leker typ med killar. De leker att tjejerna de är hemliga agenter och 

killarna, de vet jag inte vad de är, men om killarna tar oss då blir vi också onda. 

Men om en tjej tar en kille, då är killen med i det snälla laget. 

Att flickorna representerar det goda och pojkarna det onda laget är sannolikt ingen slump. 

Alla har vi, enligt Hedlin (2006), redan i tidig ålder med oss de oskrivna regler som säger oss 

hur vi som flickor/pojkar skall agera och hur vi förväntas bete oss. 

Anton: Jag tycker om att leka med min Bayblade. Och att leka skola och så det där 

andra, vad heter det, som jag lekte med Sonja och Majlis nu innan jag gick upp, 

med Barbie och det där. Det finns Hästar och dockor. Jag använder nog, jag 

använder bara hästarna, för jag tycker om djur. Om jag leker med dockorna väljer 

jag killen, för jag tycker den är fin. 

 



30 
 

Antons lek med den manliga Barbiedockan och med hästen överensstämmer med hur barnen i 

Berg och Nelsons (2006) studie valde, nämligen att barnen där valde att leka med dockor av 

det egna könet. 

 

Diskussion 

 

När denna studie inleddes fanns en önskan om att få syn på barnens egna tankar kring privata 

leksaker bland barn i förskoleåldern, om dessa leksaker påverkade den sociala ordningen i 

lekgemenskapen samt om media hade någon påverkan på barnens lekar och leksaker. Under 

Resultatdiskussion kommer jag att redovisa vad jag med hjälp av analysen kommit fram till. 

Sedan följer Metoddiskussionen där jag redogör för metodens betydelse för studien. Slutligen, 

under Fortsatt forskning, kommer jag ta upp tankar och synpunkter kring hur man skulle 

kunna forska vidare inom detta område. 

 

Resultatdiskussion 

Jag har med denna studie strävat efter att synliggöra barns tankar ur ett barns perspektiv 

samtidigt som jag analyserat det ur en vuxens synvinkel på barns perspektiv. Jag tror 

nämligen, precis som Rönnberg (2006) påpekar att vi aldrig kan vara helt säkra på att det är 

barnets verkliga ståndpunkt som vi uppfattar då vi alltid ser det i ett utifrånperspektiv, utan vi 

kan bara tro att det är det. Så vad är det i studien jag uppfattat då jag försökt inta ett barns 

perspektiv ur en vuxen synvinkel? Vad ser jag och vad kan jag utläsa? 

Det finns ett stort rättvisetänkande hos dessa barn, en tanke om att alla skall bestämma lika 

mycket. Ändå kryper det fram att det för vissa är viktigt att få bestämma och att många vill 

göra det mer än vad de egentligen gör i nuläget. Kvale och Brinkmann (2009) menar att som 

intervjuperson kan man mer eller mindre medvetet uttrycka vad man tror att intervjuaren vill 

höra, vilket kan ha varit fallet i denna fråga. De anser även att det faktum att intervjupersonen 

ibland levererar motsägelsefulla uttalanden kan spegla den motsägelsefulla värld som 

intervjupersonen lever i. 

Men kanske är det även så som Johansson (2001) påpekar, att barns livsåskådning handlar 

främst om förhållningssätt och handling, vilket innebär att det handlar om det barnet känner, 

upplever och gör snarare än reflekterade föreställningar och värderingar. Den är därmed levd 

och uttrycks och erfars i handling. Det innebär så som jag tolkar det för denna studie att det 

barnen säger och uttrycker är en sak medan det som kan utläsas i deras handlingar och 

agerande, det jag observerar till och från intervjuerna och det jag kan läsa ”mellan raderna” 

egentligen även det är barnens svar på mina frågor.  

Skawonius (2005) refererar till Bourdieu, som menar att olika former av kapital, dvs 

tillgångar, är något som värderas inom en grupp och dess värde blir erkänt i förhållande till 

andra tillgångar. I gruppen av pojkar kan jag här se att det florerar värderingar av socialt, 
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symboliskt, kulturellt och ekonomiskt kapital. Leksaken Bayblade är mycket populär och att 

ha en ger barnet tillträde till lekgemenskapen. Barnen berättar hur de påverkats av andra barn 

att vilja ha en egen, då det sett roligt ut och de upplevt att alla andra hade en.  Åm (1993) 

menar att det inte råder något tvivel om att barnen i sin lek deltar i ett spel om rang och 

resurser. Att då få vara den som hade en först, ha flest eller kunna mest om dessa saker 

innebär att man har ett av gruppen erkänt högt symboliskt och kulturellt kapital och att man 

hamnar högt upp i den sociala ordningen. Men platsen i toppen är alltid hotad. Andra barn har 

också planer på att köpa flera. För att då behålla sin position får barnet ta till andra knep som 

t.ex. räkna med borttappade Bayblade för att kunna säga att man har fler.  

Men även om man inte äger någon Bayblade kan man påverka den sociala ordningen genom 

att ha socialt kapital, i detta fall ingå i en grupp av barn som verkligen vill leka med varandra 

och de värnar om att visa att de har kamrater och bästa vänner. Barnen säger själva att 

kamraterna är viktiga och leksakerna mindre viktiga. Detta till trots tolkar jag det som en 

komplex situation. Därför vill jag återknyta till Williams (2006) studier där hon påtalar att det 

centrala är kompisarna; att vara en del i en kamratkultur och ett sammanhang betyder att man 

har vänner. Visst är det så. Men kamratkulturen i denna grupp av pojkar bygger till stor del på 

lekar med just Bayblade, vilket jag kunde konstatera varje gång jag besökte skolan. Har man 

då ingen egen är man hänvisad till kamraters goda vilja, dvs. att någon är beredd att låna ut 

sin om man vill vara med. Det ligger en makt i att äga en sak då den enligt Johansson (2001) 

kan avgöra på vilka villkor ett annat barn eventuellt tillåts delta i leken. 

Men bland flickorna, hur är förhållandet där? Finns där samma maktkamp? Då flickorna helt 

avstår från att ha med sig leksaker kan jag egentligen inte uttala mig om de privata 

leksakernas betydelse för den sociala ordningen för just dessa flickors del. Det som istället 

blir så tydligt är hur anpassade barnen är till stereotypa könsroller, vilket blir synligt under 

hela Skillnader mellan könen. Flickorna är ”lydiga” och följer fröknarnas rekommendationer 

genom att inte ha med sig leksaker medan pojkarna trotsar detta och har med sina Bayblade. 

De kör så kallade ”kamper” inomhus trots att de tror sig veta att fröknarna tycker att det 

väsnas. Berg och Nelson (2006) fann i sina studier att för pojkar var styrka och makt viktiga 

dimensioner medan det för flickor handlade om omvårdnad och skönhetsvärden. Detta anser 

jag blir synligt då barnen väljer lekar. Flickorna leker relationslekar, som skola och lek med 

Barbie och My Little Pony medan pojkarna har lekar som går ut på tävling och kamp, så som 

fotboll och Bayblade. Det är vid ytterst få tillfällen man kan se deras lekvärldar 

sammanflätade, men då det sker finns ändå könsrollerna med så som att flickor i tafatt-leken 

tillhör det goda laget och pojkarna det onda, och att vid det tillfälle en pojke väljer att leka 

docklekar blir det med pojkdockor eller djur, vilket enligt Berg och Nelson är ett vanligt 

beteende. 

Hur ser då medias påverkan ut? Ja den finns där, om än inte så ofta och så tydligt uttalad. Det 

är ingen som direkt uttalar att de köpt något som de sett genom medietexter men de ser 

program som relateras till den lek de leker och de saker de använder. Ville berättar hur han 

lärt sig vilka Bayblade som är bäst genom se på TV-program om dem. Han har även snappat 

att det finns en sak att köpa som enligt hans mening förenklar bedömningen, vilket sannolikt 

är påverkat av reklamen. Det innebär att den som tar till sig det medietexterna förmedlar och 



32 
 

därigenom får kunskap om det som har högt värde, i detta fall Bayblade, skaffar sig ett 

kulturellt kapital som värderas högt i gruppen. Därför vill jag påstå att den sociala ordning 

och den barnkultur som råder inom denna grupp är påverkad av medietexterna, vilket även 

blir tydligt då barnen berättar om sina lekerfarenheter så som lek, bl.a. med Barbie och 

Bayblade samt programmen Need for Speed och Monsterkull. Detta överensstämmer med det 

Rönnberg (2006) sett i sina studier, nämligen att medietexterna ger barnen idéer och uppslag 

till lekar, men även stoft vilket de kan omvandla till egna lekar.  

Det kollektiva meningsskapande hon nämner som varande en del av barnkulturen finns med i 

pojkarnas lek med sina Bayblade. De berättar om sitt kunnande och hur man gör när man ”kör 

kamper”, och de vet precis vad den andre menar med vissa uttryck. 

Sammanfattningsvis visar studien att barnen påverkas av media i sitt val av lek och leksaker 

och att de medhavda leksakerna har betydelse för den sociala ordningen, åtminstone bland 

pojkarna i denna studie. Men det finns inte en medvetenhet kring detta hos barnen som de kan 

klä i ord utan då är känslan av enighet och rättvisa framträdande istället. Därför borde dessa 

intervjuer kompletterats med observationer, vilket tas upp i följande avsnitt. 

 

Metoddiskussion 

Då det var barns tankar kring leksaker, media och makt som stod i fokus föll valet på att göra 

en kvalitativ studie där den halvstrukturerade forskningsintervjun fick utgöra metoden för 

insamling av data. Dessa intervjuer gav mig i den mån det är möjligt en chans att förstå de 

studerade fenomenen ur barnets eget perspektiv. Sohlberg och Sohlberg (2009) menar att i en 

kvalitativ intervjustudie blir resultaten svåra att generalisera rent statistiskt då den bygger på 

få deltagare. Men då intervjupersonerna skildrar förhållanden som kan iakttas i liknande 

sammanhang menar de att det inte är orimligt att få liknande resultat i en grupp som finns 

under liknande förhållanden. Det innebär som jag tolkar det att studien kan anses 

generaliserbar så till vida att barn i sin vardag möter media som påverkar dem i deras val av 

lekar och leksaker vilket i sin tur påverkar den sociala ordningen inom lekgemenskapen. För 

även om inte leksaken Bayblade finns på alla skolor finns där sannolikt någon annan populär 

leksak istället. Och de maktstrukturer som blivit synliga i studien, och som styrkts av tidigare 

forskning, kan med största sannolikhet återfinnas bland barn i andra lekgemenskaper också. 

Det informationsbrev som lärarna skickade med barnen hem gav en svarsfrekvens på 75% 

vilket får anses vara god uppslutning. Det som däremot kan kritiseras är att tiden för 

inlämnandet varit för kort tilltaget. Kanske hade en längre tid påverkat att ytterligare något 

svar kommit in. Något som talar emot detta är att lärarna påminde barnen att säga till hemma 

om att tiden förlängts, vilket medförde att ytterligare fem svar kom in. 

Att genomföra intervjuer när man är ovan vid det är inte så enkelt som man kan förledas att 

tro. Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjuandet är ett hantverk som tar tid att lära 

sig. Som nybörjare visade det sig vara enklare att lyssna och bekräfta barnen i deras 

uttalanden än det var att hitta de rätta följdfrågorna. Det innebär att intervjuerna kanske inte 

blev så långa eller så djuplodande som varit önskvärt. En fundering som även framkom i 
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analysen var om barnen uppfattade frågorna som känsliga och därför ville ge så ”rätta” svar 

som möjligt. Detta kan ses som en brist i studien då resultatet kunde blivit annorlunda om jag 

behärskat intervjutekniken bättre. Detta kompenserades troligen av att jag redan var känd för 

barnen och atmosfären var tillåtande och avslappnad. 

I inledningen av Resultat och analys där Johansson (2001) refererades, påpekades att barnens 

livsvärld mer levd än reflekterad. Därför hade det varit av stort värde för denna studie om 

intervjuerna kompletterats med observationer. Det hade kunnat ge en rikare och djupare bild 

av barnens uppfattningar då de små korta sekvenser av barnens lek som blev synliga vid 

besöken i förskoleklassen och de kommentarer barnen sade både i leken och utanför 

intervjuerna visade på maktförhållanden och mediepåverkan som inte kom fram i 

intervjuerna. Detta kunde konstateras när datamaterialet analyserades. 

Det val av åldersgrupp som gjordes kan även i efterhand anses vara det helt rätta. Då studien 

handlar om barn i förskoleåldern kan även de sexåringar som går i förskoleklass räknas dit. 

Det extra år med den påföljande mognad i abstrakt tänkande som skiljer de flesta femåringar 

från sexåringar får ändå anses ha betydelse för hur väl utvecklade svaren blev.  

Att sedan ta med alla barn i studien som fick tillstånd av sina föräldrar var även det ett positivt 

beslut. Dels blev det ett etiskt ställningstagande då barnen så tydligt visade att de verkligen 

ville bli intervjuade och dels blev det större variation i svaren. Olyckligt var att det blev en 

sned fördelning i antal mellan pojkar och flickor. När det sedan visade sig att flickorna aldrig 

tog med sig leksaker till skolan skulle de helt kunnat uteslutas och studien skulle då enbart 

kommit att handla om pojkar. Istället kunde nu flickorna genom att vara kvar tillföra en 

genusaspekt på studien då det så tydligt fanns stereotypa könsrollsindelningar. 

Den forskningsetik som följts var dels Vetenskapsrådets etiska regler men även egna etiska 

ställningstaganden utifrån det asymmetriska maktförhållande som ofta uppstår vid intervjuer. 

Det som kan ses som ett etiskt dilemma i denna studie är att berörda lärare och föräldrar till 

barn eventuellt kan identifiera barnen utifrån citerade intervjusvar. Detta är ett dilemma som 

är svårt att komma ifrån då det enbart är en liten grupp det handlar om. I gengäld har jag 

försökt ge barnen rättvisa genom att vara så saklig och neutral som går, dels i återgivandet av 

intervjusvaren och dels i fördelningen av citat. Men även här finns ett dilemma då några 

intervjuer har gett mer uttömmande svar än andra, vilket i sin tur fått till följd att vissa barn 

finns citerade vid fler tillfällen än andra. En skevhet i fördelningen av citat mellan könen finns 

också vilket ändå får anses vara naturligt utifrån fördelningen av medverkande. 

 

Fortsatt forskning 

Denna studie har varit mycket intressant att göra. Att lyssna till barnens åsikter och 

uppfattningar innebär att man inte enbart lyssnar med öronen utan även med ögon och hjärta. 

Vad är det egentligen barnet förmedlar med det de säger; ja det har varit det centrala under 

analysen. Denna studie kan ha stort värde för yrkesverksamma inom både förskola och skola. 

Den kan hjälpa till att medvetandegöra den maktkamp som finns mellan barnen samt att se 

hur lek och leksaker påverkas av media. Men den kan också visa på att det kanske inte är så 
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enkelt som att rekommendera att leksaker skall stanna hemma, då en sådan rekommendation 

verkar kunna förstärka stereotypa könsroller.  

Min uppfattning är att fortsatt forskning, där intervjuer blandas med observationer och 

spontana samtal i leken, skulle kunna vara av stort värde för hur man skall kunna arbeta med 

privata leksaker för att minska maktkamp, men även för att komma längre i genusarbetet. 

Genom att använda båda metoderna kan man även studera barn i yngre åldrar. Det skulle 

också kunna vara intressant att studera olika förskolor/förskoleklasser där leksaker är tillåtna 

respektive icke tillåtna för att se om det finns likheter eller skillnader i maktstrukturer utifrån 

de olika förutsättningarna. För även om makt alltid finns som en dimension i mellanmänskliga 

möten skulle det ändå vara av värde om den minimerades så mycket som möjligt. Kanske är 

det en önskan om en lek fri från makt och dominans som barnen ger uttryck för i studien, när 

de så enhälligt säger att: Alla skall få bestämma, helst lika mycket! 
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Att tacka 

När man gör en studie som denna är man aldrig ensam om resultatet. Därför är det flera som 

är värda ett stort tack. Först vill jag tacka alla barn som så bredvilligt ställde upp på att bli 

intervjuade; utan er hade det inte blivit någon studie. Därefter vill jag tacka alla föräldrar, 

personal och skolans rektor som gav sitt tillstånd till att intervjuerna fick äga rum. 

Jag vill även tacka min handledare Olle Widhe som guidat mig under resans gång. 

Sist men inte minst vill jag tacka min underbara familj, med sambon i spetsen, som stöttat, 

peppat och trott på mig när jag själv tvivlat. Ni är guld värda! 
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Bilaga 1: 

 Informationsbrev till föräldrarna 

Trollhättan 2011-11-21 

 

Hej! 

Jag heter Helene Frid och under hösten 2011 kommer jag att göra mitt examensarbete som en del i 

lärarprogrammet vid Högskolan Väst i Trollhättan. I min studie kommer jag att samla in 

datamaterial genom intervjuer. Datamaterialet kommer att behandlas enligt de riktlinjer som gäller 

för studier av detta slag vad gäller deltagarnas anonymitet och etiska hänsyn. Studiens syfte är att 

synliggöra barns tankar kring privata leksaker och dess eventuella påverkan på relationerna i 

barngruppen. 

 

Min förhoppning är att du ger ditt samtycke till att ditt barn intervjuas.  

Tack på förhand! 

Helene Frid 

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till mig. 

0730-283300 

 

(     ) Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien. Intervjusvaren får endast 

användas inom ramen för examensarbetet. 

 

(     ) Nej, jag vill inte att mitt barn intervjuas. 

 

Barnets namn:.......................................................................................................... 

Målsmans underskrift:……………………………………………......................... 

Namnförtydligande:................................................................................................. 

Blanketten skickas till:  

Helene Frid 

Smedtofta östergården 7 

53493 St. Levene  

Senast 2011-11-23 Använd det bifogade svarskuvertet. 
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Bilaga 2:  

Guide till intervjufrågor 

 

Vad avgör vem som har makten/får bestämma inom lekgemenskapen? 

När ni leker, brukar det vara någon särskild som bestämmer då? 

Vad beror det på att man får bestämma? 

Får alla bestämma? 

Hur skulle du vilja att det var? 

Är det viktigt att få bestämma? 

 

Påverkar de privata leksakerna ägarens positionering inom lekgemenskapen? 

Har det betydelse om man har med sig egna saker? 

Brukar ni ha med er leksaker till skolan? 

Ändras lekarna när någon har med sig saker?  

Ändrar det vem som får bestämma? 

Vem bestämmer över dessa saker? 

 

I vilken utsträckning påverkas leken och urvalet av leksaker av media?  

Är det några saker som är speciellt populära just nu? 

Vad är det som är bra med dessa saker? 

Ändrar dessa saker hur ni leker? 

Finns det saker som du inte tycker om att leka med? 

Vilka saker tror du att fröknarna tycker om att ni leker med? 

Vad brukar du se på tv? 

Kan man leka det man ser? 
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