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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
Forskning belyser hur barn påverkas av olika faktorer då det handlar om deras materiella 

status. De faktorer som har stor betydelse för barn är bland annat; vänner, massmedia, 

föräldrar, pedagoger, reklam och den rådande norm som finns i samhället. Alla dessa delar har 

en central och avgörande roll för barns lärande, önskningar och de val de gör för att 

eftersträva status. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan och föräldrar till barn i 

förskolan uppfattar barns materiella status, i form av kläder och leksaker. Vi är även 

intresserade av att undersöka om den materiella statusen kan påverka barns inkludering eller 

exkludering. 

 

Frågeställningar 

 Hur upplever pedagoger och föräldrar att barn eftersträvar status? 

 Vilken uppfattning har pedagoger och föräldrar kring barns intresse för kläder och 

leksaker? 

 På vilket sätt påverkar kläder och leksaker barns status i barngruppen? 

 Vilka faktorer påverkar barn att vilja ha materiell status? 
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Metod 

Studien är baserad på en kvalitativ metod där intervju använts som redskap, varav vi 

intervjuat åtta pedagoger samt åtta föräldrar. 

 

Resultat 
Vårt resultat visade att föräldrar och pedagoger har en gemensam uppfattning om vad som var 

statushöjande och populärt bland barnen. De har också likartade åsikter om vad som påverkar 

barns synsätt på materiell status. Föräldrar och pedagoger är medvetna om att det finns en risk 

för utanförskap när det gäller att följa den rådande normen för att uppnå status.  
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1. Inledning 

Det har visat sig, genom Statistiska centralbyråns (2008, s. 3) undersökningar, att cirka 2/3 av 

alla barn som är yngre än sex år lever i familjer vars inkomst ligger under medianvärdet 

beträffande de svenska ekonomiska levnadsförhållandena. Det finns risk för att de lever i 

barnfattigdom. Trots dessa fakta ses Sverige som ett rikt land. Vi har både i samhället och 

från vår verksamhetsförlagda utbildning sett en tendens att materiell status är viktigt för barn. 

Detta tror vi skulle kunna göra det svårt för de barn som lever i en familj med sämre 

ekonomiska förutsättningar, än de som ligger över medianvärdet för levnadsförhållanden. 

Med sämre ekonomiska förutsättningar kan barn få mindre tillgång till de saker som ger 

status, och på det viset tror vi dessa barn kanske kan bli exkluderade ur gemenskapen både på 

förskolan och under deras fritid. Vi tycker det är ett viktigt ämne eftersom förskolan skall 

arbeta med jämlikhet. Frågan är om det blir jämlikt om barn inte får vara med och leka, på 

grund av materiella saker som till exempel kläder och leksaker. Vi anser att det är viktigt att 

barn kan acceptera varandra, oavsett vilka ekonomiska förutsättningar deras familj har. 

I en artikel beskriver skribenten Richter (2012) att i flera generationer har kläder och 

utsmyckning signalerat språk, tecken och koder för vilken samhällsklass människan tillhör. 

Klädernas val och utsmyckning talar om vilken grad eller position individen har. På 

indianernas tid fick människan förtjäna sin status och position. Bar någon till exempel en 

björnklo som utsmyckning innebar det ett gott tecken på mod, som gav dem en högre 

rangordning bland indianerna, vilket gav dem en högre status. I dag får människan högre 

rangordning och status genom att de lägger ner mycket tid och pengar på att köpa saker för att 

visa vilka de är.  

 

Richter skriver vidare att det är konsumtionen i dagens samhälle som konstruerar människans 

identitet via drömmar, fantasier och det undermedvetna. Bratt (2012) ser identitet som ett mer 

komplext område, då hon lyfter att barns klädval har större betydelse än vad vi tror. Barnen 

måste gå till rätt klädavdelning för att leva upp till sin könsidentitet och den rådande normen 

som klädbutikerna är medskapare till. Bratt påpekar vidare att det finns en problematik kring 

att affärer delar upp kläder utifrån de olika könen. Det skapar ett slags osäkerhet i barnens 

identitet. I sin artikel belyser hon att barn idag skapar identitet och hierarkier med hjälp av 

kläder och de blir även en form av statusmarkör. 

 

Vi är nyfikna på hur stor betydelse materiell status har för barnen i förskolan och hur de 

påverkas av det konsumtionssamhälle som idag finns. I förskolan skapas betydelsefulla möten 

och relationer mellan barn, föräldrar och pedagoger vilket ställer krav på förskolans 

verksamhet att arbeta medvetet med samhällsfrågor som jämlikhet. Området kring barns 

materiella status upplever vi som ett känsligt ämne att undersöka, eftersom föräldrar kan 

känna sig utpekade och påhoppade, då det handlar om barns ägodelar och kan möjligtvis 

påvisa vilken ekonomi en familj har. Vetenskapligt underlag för vårt valda ämne är begränsat 

eftersom det inte forskats särskilt mycket om detta, vilket gör det mer intresserat för oss i vår 

studie. Ämnet engagerar oss också som föräldrar därför att vi själva upplevt att våra barn velat 

eftersträva en tillhörighet och bekräftelse från sina vänner, genom kläder och leksaker. 
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2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan och föräldrar till barn i 

förskolan uppfattar barns materiella status, i form av kläder och leksaker. Vi är även 

intresserade av att undersöka om den materiella statusen kan påverka barns inkludering eller 

exkludering. 

2.1 Frågeställningar 

 Hur upplever pedagoger och föräldrar att barn eftersträvar status? 

 Vilken uppfattning har pedagoger och föräldrar kring barns intresse för kläder och 

leksaker? 

 På vilket sätt påverkar kläder och leksaker barns status i barngruppen? 

 Vilka faktorer påverkar barn att vilja ha materiell status? 

2.2 Centrala begrepp 

Materiell status: Med ordet status menas en individs rangordning i ett sällskap. Ordet 

materiell betyder fysiskt föremål (Nationalencyklopedin, (NE), 2012). I vår studie beskriver 

vi materiell status utifrån den status/rangordning barn kan tillägna sig genom kläder och 

leksaker.  

 

Kamratkultur: Löfdahl (2007, s. 16) beskriver kamratkultur som en form av kultur vilken 

formas av barns och vuxnas värderingar, händelser individen själv eller andra varit med om, 

samt av vad människor runt om individen talar om och även vad samhället förmedlar. Inom 

kamratkulturen finns insikt om gruppens olika statuspositioner.  

 

Rådande norm: Nationalencyklopedin (2012) beskriver ordet norm som en form av normalt 

beteende eller handlande utifrån vad som anses vara det inom en social grupp.En rådande 

norm är med andra ord en form av oskrivna regler kring beteende som formas inom det 

sociala.   
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3. Bakgrund 

I avsnittet nedan kommer vi utifrån forskningsbaserad litteratur belysa den materiella statusen 

som påverkas av olika faktorer. De delar vi tar upp fokuserar på samhällets utveckling, 

leksakers funktion och betydelse, synsätt på kläder, hur konsumtion och reklam påverkar 

individen, kamratkulturers funktion och vilka maktförhållanden som kan råda bland barn. 

Dessa delar belyser barns olika situationer och är tänkta att vara kopplade till förskola och 

barnens fritid. I bakgrunden lyfter vi också fram delar av läroplanens betydelse och 

strävansmål för barns utveckling. 

3.1 Samhällets utveckling 

Vi vill här ge en förståelse för utvecklingen som skett i samhället för att läsaren skall få en 

helhetsbild och uppfattning om hur samhället har förändrats vad gäller barns materiella status.  

Enligt Berggren Torell (2007) hade klädproducenterna en stor framgång under 1920-1950-

talet, då många fann brister i barns kläder. Här tog producenterna fasta på den okunskap som 

rådde om barnens kläder, bland annat om tygets slitstarkhet, hur mycket extrakläder barnen 

borde ha med sig till skolan, den praktiska användbarheten av kläderna och vilken sorts brist 

på kläder som fanns. Detta gjorde att husmodern fick vara ansvarig för familjens klädvanor, 

och på det viset skapades också begreppet garderobsplan. Husmodern skulle vara effektiv, 

kunnig, skarpsinnig, välvårdad och sköta all planering kring barnens kläder. Inom dessa 

mönster av förebilder och perfektion kunde modern uppvisa att hon var medveten om vilka 

normer som gällde. Detta ledde till att staten och klädproducenterna drog fördel av att skapa 

den rationella husmodern, som sedan skulle fungera som familjens köpkraft. Genom 

reklamens framväxt utbyttes sedan modern som konsument och producenterna gick direkt till 

barnen med en barncentrerad reklam. Producenterna ansåg att barnen var mer njutningslystna 

och jagcentrerade, samt att barnen hade ett starkt inflytande gällande familjens inköp. Det var 

nu intresset för kläder väcktes hos barnen och samhället pratade mycket om det moderiktigt 

klädda barnet (ss. 238-240). 

Berggren Torell (2007) skriver vidare att den statliga barnklädesexperten framförde att barn 

skulle bli bättre, sunda och goda samhällsmedborgare om de fick leka mer aktivt och fritt 

samt kunna bära mer funktionella barnklädesmodeller. Det här skulle resultera i att barnen 

skulle bli mer självständiga medborgare. Den kommersiella marknaden startades av 

konfektionsindustrin. De ville göra barnen intresserade av modekläder samtidigt som 

mödrarna rekommenderades att köpa kläder som barnen tyckte om. Marknaden ville 

framhäva flickor som nätta och fina medan pojkar skulle framstå som tuffa. Barnen blev allt 

mer påverkade av hur de skulle se ut genom de annonser, tidningsdebatter och modets 

utformning. Den kommersiella reklamen skapade hur barnens ideal skulle se ut i samhället 

(ss. 238-240).  

3.2 Leksaker 

I det här avsnittet beskrivs vad leksaker har för betydelse för barns lärande och dess påverkan 

för att uppnå status. 

 

Enligt Svenska Akademins (2010) ordbok betyder ordet leksak något som inte har en 



9 

 

betydelsefull roll utan fungerar mer som ett tidsfördriv. Enligt Nelson (2007) uttalar ofta 

vuxna till barnet att de inte får leka med en viss sak, eftersom det inte är en leksak (s. 146). De 

menar saker som är tänkta att användas av vuxna. Författaren beskriver att de vuxna ser 

leksaker som en artefakt vilken verkar på låtsas, och ses inte som produktiv i barnens 

verksamhet ur ett vuxenperspektiv. Istället förknippas leksaker med något som barnen har för 

att invänta de vuxna (ss. 146-147). Enligt Nelson och Nilsson (2002) är leksaker en form av 

avbilder ur vuxenvärlden. Leksakerna går inte att använda exakt som de “riktiga” sakerna som 

de är en avbild av, utan är mer tänkta som en sorts miniatyrer av de äkta produkterna (s. 32). 

Enligt Nelson har lek och leksaker en viktig roll för att lösa problem som uppstår i 

samhällslivet. Leksaken är en artefakt som är besläktad med vuxenvärden i sociala relationer 

och aktiviteter, vilket gör den betydelsefull (ss. 146-147). Även läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98, 2010, s.6) lyfter betydelsen av barns lek som en viktig del för barns utveckling. 

 

“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. 

“ (Lpfö 98, 2010, s. 6).  

 

De delar som Lpfö-98 lyfter är av stor vikt vid arbetet inom förskolan, det krävs med andra 

ord att verksamma pedagoger är medvetna om lekens betydelse för barns utveckling. 

 

Det finns olika typer av leksaker, Nelson (2007) beskriver att leksaker som liknar människor 

är bland de äldsta leksaker som existerar och de har ett omfattande utrymme i leksaksaffärer. 

Det finns många olika slags dockor, exempel på några figurer är Pippi Långstrump, Bratz, 

Ninja, Superman, Barbie och Hulken. Figurerna används som redskap i en representationell 

dimension i barns lek (s. 148). Dessa figurer kan användas som ett slags återkoppling, avbild 

av barnen själva eller i en fantasivärld inom barns lek. Figurerna ger barnen en slags 

uppfattning om hur människor kan vara formade och se ut, beträffande kön, kroppsstorlek och 

egenskaper. Uppfattningen barn får av de olika figurtyperna kopplar de även samman med 

olika personligheter och roller (s. 149). Nelson och Nilsson (2002) lyfter att barn påverkas av 

de leksaker som de leker med. De kan till exempel med hjälp av leksakerna lära sig om något 

och därmed utvecklas (ss. 18-19). Även Lpfö-98 (2010, ss. 6-7) beskriver hur barn tar till sig 

kunskap och att förskolan skall utgå från barnen när de skall tillägna sig nya lärdomar. 

 

“Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att 

söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 

skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.” 

(Lpfö 98, 2010, ss. 6-7).  

 

En mer ogynnsam aspekt som Nelson och Nilsson tar upp är att leksakerna kan påverka 

barnen negativt angående hur de är och beter sig i förhållanden till leksakerna. Författarna 

hänvisar till tidigare forskning som visat på att barn blir mer våldsbenägna när det finns 

tillgång till leksaker som är inriktade på våld (2002, ss. 18-19). Exempel på sådana leksaker 

kan vara svärd och pistoler.  
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3.3 Kläder 

Avsnittet om kläder fokuserar på att visa hur barn blir påverkade av att vilja ha ett specifikt 

klädesplagg och vilken betydelse plagget har för barnet. 

Bengs (2000) belyser att människor blir påverkade av media, tidningar och vänner, 

beträffande hur deras ideal ser ut och på det sättet vad de strävar efter att vilja efterlikna. Hon 

trycker på att det är viktigt hur man uppfattas i andras ögon. Det är i det sociala 

sammanhanget som människor skapar normer och ideal. Det blir meningsfullt eftersom 

människor vill känna sig accepterade av varandra och därför eftersträvar de idealet (ss. 188-

189). McCabe, Ricciardelli, Stanford, Holt, Keegan, och Miller (2007) tar upp att 

kroppsfixering kommer redan vid fyraårsåldern där barnen visar att de strävar efter en 

idealbild. Barnen är inte bara starkt påverkade av massmedia, utan föräldrarna har en stor del i 

det hela menar författarna (ss. 228). 

Sparrman (2002) belyser att de olika visuella bilder barn möter i samhället kan användas på 

ett omväxlande sätt av barn, alltifrån verbal diskussion till markering av kön och 

identitetsskapande. Exempel på användning av bilder kan vara de som finns tryckta på 

barnkläder (s. 93). Sparrman beskriver att en förväntan utifrån klädvalet finns hos barn. Hon 

tar upp ett exempel där en pojke först kunde gå in i en våldsam konflikt efter att han tagit av 

sig kjolen som han haft i en tidigare lek. Pojken ville ingå i konflikten på lika villkor utifrån 

den visuella bilden av manlig makt och för att kunna göra det behövde han ta av sig den 

kvinnliga artefakten (s. 116).  

Det som påverkar barn att vilja ha en specifik leksak eller ett klädesplagg kan vara beroende 

på om barnets vänner har något liknande. Detta kan inspirera barnet till att vilja ha en likadan 

för att kunna delta i en viss lek till exempel (Falkström, 1999, s. 78). Det kan vara en viss 

symbol eller figur som många barn är intresserade av att ha på sina kläder.  

McCabe et al påvisar att både lärare och föräldrar uppmärksammar barns utseende genom att 

uttala sig kring sådant som kläder och frisyrer. Författarna uttrycker även att föräldrar och 

lärare själva påverkas av hur de ser ut genom att det avspeglas i deras självkänsla. En del 

lärare och föräldrar uttrycker i artikeln att de kommenterar barnen i positivt riktning, om vilka 

fina kläder de har på sig eller hur fin frisyr barnet har. Redan vid fyraårsåldern är barnen 

medvetna om betydelsen av kläder (2007, s. 225). En aspekt som Lpfö-98 (, 2010, s.4) belyser 

om vuxnas inverkan på barn är: 

“Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 

förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som 

gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.” (Lpfö 98, 2010, s. 

4). 

Eftersom de vuxna är en form av ideal för barnen är det viktigt hur de vuxna visar förståelse, 

respekt samt skyldigheter för att barnen på så vis skall förstå samhället de lever i. 
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3.4 Konsumtion 

Denna del tar upp samhällets påverkan på hur individer vill eftersträva materiell status. 

 

Vi blir påverkade av omgivningen i våra val av vad vi konsumerar. Eftersom det finns reklam 

runt oss i vår omgivning hela tiden påverkar även denna vilka normer som skapas i samhället 

och vad vi själva eftersträvar (Hjort, 2004, s. 77). Förutom reklam och media är även 

detaljister, marknadsförare och konsumenter en del i den påverkan som de alla är med och 

skapar och vilket bildar en eftersträvansvärd norm (s. 272). Det är en form av samspel mellan 

de aktörer som driver olika former av marknader, media och konsumenters uppfattning om 

hur och vad som skall konsumeras, som i sin tur påverkar vad som faktiskt går att konsumera 

(s. 153).  Reklam finns runt oss var vi än går, i skyltfönster, busskurer, i tidningar, på internet, 

när vi ser på tv och får vår post. Både vuxna och barn blir lockade till att konsumera. Detta är 

även något som Hellström (2011) skriver om. Författaren menar att vi blir påverkade av att 

konsumera när vi ser bilder från bland annat reklam och barnbokslitteratur. Vi blir påverkade 

av att göra, köpa eller använda något visst som vi sett via en bild (ss. 184-185). Ekström 

(1999, s 84) lyfter att marknadsförare känner till barns betydelse för föräldrars konsumtion. 

De använder sig därför flitigt av barn som aktörer i reklam för att barnen i sin tur skall 

påverka sina föräldrar att inhandla den aktuella produkten. När det kommer till hur föräldrar 

väljer att konsumera har deras barn en stor roll i hur besluten kommer se ut och vad 

föräldrarna slutligen väljer att konsumera (Hjort, s. 127). 

Barn har en stor del i bedömningen kring hur väl familjen lyckas nå upp till den rådande 

normen kring hur och vad som konsumeras. Samtidigt påverkas familjen av reklam och media 

(som nämnts innan), vänner och bekanta, andra individer i omgivningen samt den personal 

barn och föräldrar möter i skolsammanhang. Alla dessa aktörer har en förväntan om hur och 

vad som är respektabelt att konsumera och även vad ett barn bör ha som i sin tur påverkar 

familjens vidare konsumtion (Hjort, 2004, s. 282). 

Det som påverkar barns önskemål om någon särskild produkt eller klädesplagg är individuellt. 

Enligt Falkström (1999) kan det för barn vara av stor betydelse vilka symboler de bär på till 

exempel kläder, men även vilka leksaker de har. Genom dessa finns en förväntan om vad som 

anses passa för flickor och för pojkar. Reklam i olika former vänder sig ofta direkt till 

antingen flickor eller pojkar, genom att fokusera på till exempel spänning och äventyr för 

pojkar eller utseende, hemmiljö och omvårdnad för flickor (s. 74). I denna värld av symboler 

gäller det att välja rätt för att inte riskera att bli utanför och för att ha en chans till gemenskap 

(s. 61). Forsberg och Ekström menar även att vi som individer speglar vår identitet med hjälp 

av de olika produkter vi använder oss av (1999, s. 15). Omgivningen kan se en del av barnets 

identitet genom de olika symboler, produkter och leksaker som barnet använder sig av och har 

på sig. Omgivningen får en bild av vem barnet är och vad hon/han tycker är intressant.  

Människor är noga med att de varor eller tjänster som de konsumerar också visar upp en sida 

av dem själva som en socialt accepterad individ. De vill med andra ord inte avvika från 

normen oavsett vilken klasstillhörighet de har. Det som konsumeras blir en form av 

identitetsskapande vilket formas i sociala sammanhang (Hjort, 2004, s. 151, 154, 270). Vad 

gäller förskolans arbete med individers lika värde, är några viktiga delar att: “Verksamheten 
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ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom 

öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.” (Lpfö 98, 

2010, s. 4). Alla barn skall alltså känna sig accepterade och respekterade oavsett bakgrund 

eller vilka tillhörigheter de äger. 

Hjort (2004) skriver vidare att i de familjer som lever i en svårare ekonomisk livssituation 

prioriteras ändå barns kläder och hemelektronik för att hålla uppe en fasad om att de lever i 

enlighet med normen. Detta levnadssätt påverkar i sin tur till exempel uteblivna 

tandläkarbesök och olika former av försäkringar som också de uteblir. Föräldrarna vill inte att 

barnen skall behöva lida på grund av familjens ekonomiska situation. Bakom denna fasad 

ryms en stor oro kring hur de skall få ekonomin att gå ihop. Hur de skall ha råd med det mest 

nödvändiga, samtidigt som de vill uppfylla normen och konsumera sådant de upplever att 

andra har (ss. 152-153, 274). På grund av en sämre ekonomi hamnar dessa familjer även i ett 

läge som skulle kunna jämföras med en form av exkludering när det uppkommer problematik 

kring hur de skall välja att konsumera (s. 274).  

3.5 Kamratkulturer  

Under kamratkulturer belyses vikten av hur människor formas av varandras värderingar och 

hur det vidare påverkar barnets syn på status. 

Löfdahl (2007) menar att barn som idag går i förskolan ingår i en viss kamratkultur som är 

specifik och formad av de individer som befinner sig i samma förskolemiljö som de själva. 

Kunskapen inom denna kultur blir formad av andra barns och vuxnas värderingar, händelser 

de själva eller andra varit med om, av vad andra människor i barnens närhet talar om och även 

vad samhället förmedlar. Inom kamratkulturen finns även insikt om olika statuspositioner som 

finns i gruppen och dessa positioner påverkar hur mycket makt varje barn har i olika 

situationer. Barn är väl medvetna om varandras status och vet till exempel vilka barn som ofta 

får bestämma mest i lekar (s 16). Enligt Löfdahl (2007, s. 55) använder sig barn av makt för 

att till exempel få en viss roll i en lek. De kan påpeka att andra barns ålder eller kläder inte 

lämpar sig för den aktuella rollen och på det sättet får de övertaget i situationen. Inom 

kamratkulturen i förskolan normaliseras barnens makt och statuspositioner när det sker 

upprepningar av situationer där vissa barn medvetet väljs eller väljs bort (Löfdahl, 2007, s. 

74).  

Sparrmans (2002) studie påvisar att det finns ett samband mellan barns tv-tittande och det 

språk de använder när de samspelar med varandra. Tv:n påverkar även hur de ser på sig själva 

och andra i det sociala samspelet som sker. Detta kan även avspeglas i hur de uppfattar 

omvärlden (ss. 18-19, 34-35). Studien som Sparrman utfört är baserad på 64 barn vars ålder 

var mellan sex till åtta år. Den är undersökt inom loppet av en femmånadersperiod, år 1998-

1999.  Studien visar att många barn blir påverkade av det visuella. En tidsepok som var 

mycket omtalande var gruppen Spice-Girls, som många barn blev påverkade av via media. 

Gruppen hade ett budskap om kvinnors rättigheter vilket gjorde att flickor fick en mer 

framträdande roll. Varje medlem i Spice-Girls hade en egen stil som visade vem de var och 

vad de stod för. De hade olika kännetecken som de visade med hjälp av sina kläder, 

accessoarer och attityder. Andra saker som kännertecknade deras karaktärer var deras 
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egenskaper, där de visade med kroppsspråk och det verbala språket, vad de förespråkade. 

Barn identifierade sig med någon av dessa karaktärer i Spice Girls för att känna att de passade 

in i en grupp. De ville känna tillhörighet i en grupp som gav dem mening och ett gemensamt 

intresse. Barnen ville köpa det idolerna bar och vara som idolernas personliga karaktärer för 

att avspegla vem dem skulle föreställa. Detta gav dem, menar författaren, en form av 

självsäkerhet och kunskap att ta för sig och förstå världen. En baksida som Sparrman påvisar 

genom denna form av grupptillhörighet, är att varje person som skall ingå i gruppen behöver 

ha kunskap om det aktuella området. Detta skapar hierarkier i kamratgruppen som gör att 

personen med lägst kunskap om området får lägre status i gruppen (ss. 156-181).  

3.6 Maktförhållanden, inkludering och exkludering 

Avsnittet ger en bild av vilka situationer som utvecklar maktförhållanden mellan barnen, samt 

hur status kan påverka barns inkludering och exkludering. 

Löfdahl (2004) belyser hur viktigt det är för barn att ha erfarenheter kring olika områden för 

att få makt över olika leksituationer. Barnen kan med hjälp av sina tidigare erfarenheter och 

kunskaper styra leken till sin egen fördel (ss. 144-145). Barnens erfarenheter kan komma från 

olika tv-program som speglas i leken (Helander, 2007, s. 191). De imiterar det de ser och 

upplever genom att efterlikna detta i leken. Lpfö-98 lyfter även att leken har en roll för att 

bland annat bearbeta olika upplevelser: “Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 

möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.” (Lpfö 98, 2010, 

s. 6). Ett exempel på hur media kan påverka barns syn och erfarenheter, är om vi ser till Astrid 

Lindgrens film Madicken. Filmen visar på tydliga klasskillnader när tittaren ser skillnader i 

form av kläder och boende. Madicken bor i en välbärgad familj medan en av hennes 

klasskamrater har det mycket sämre ställt. Genom att få med en sådan erfarenhet från film kan 

barnen få en förståelse för att leksaker och kläder kan användas som rekvisita för att höja eller 

behålla sin position i en högstatusroll. Även en mindre populär rekvisita används när man vill 

att någon skall ha en lägre position i leken. Löfdahl (2002, ss. 144-145) påvisar att 

maktförhållanden utvecklas när barnen visar motstånd och är osams. Det är först då som 

barnen får kämpa för sin makt, vilket kan leda till att de kan styra leken dit de vill. Barns 

verbala utrycksförmåga är också den en del av maktförhållanden. Kan barnet utrycka sig 

verbalt har de också en förutsättning för att kunna bevara sin makt över andra barn (Löfdahl, 

2002, s. 45). Enligt Öhman (2007) är barnen i förskolan på ständig jakt efter status, vilket de 

får bland annat genom på ålder, kön och social position. För att behålla makten behöver 

barnen hela tiden medvetet uppehålla sin sociala position i barngruppen, för att kunna få 

tillhörighet i olika grupper och detta gör de genom leken (ss. 40-41).  

3.7 Sammanfattning 

Utifrån forskning har vi sammanfattningsvis fått lärdom av att barn påverkas av olika 

faktorer, när det handlar om materiell status. Faktorer som har betydelse för barn kan vara 

vänner, massmedia, föräldrar, pedagoger, reklam och den rådande norm som finns i samhället. 

Alla dessa delar har en central och avgörande roll för barns lärande, önskningar och de val de 

gör för att eftersträva status. 
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4. Teorianknytning 

I teorianknytningen kommer vi redogöra för teorin om att människan lär i ett kulturellt och 

socialt sammanhang i ett samspel med andra. Den valda teorin är relevant eftersom vårt arbete 

handlar om hur barn på olika sätt blir påverkade i sin uppfattning kring status, samt hur det 

vidare inverkar på hur de interagerar och samspelar med andra individer.  

4.1 Säljö – Ett sociokulturellt perspektiv 

Säljös sociokulturella perspektiv utgår bland annat från Vygotskijs teori om inlärning och 

handlar om att kunskap ses som ett verktyg vilket människan kan använda sig av i situationer, 

för att till exempel lösa problem. Kunskapen bygger på de erfarenheter som individen bär med 

sig (2000, s. 125). Barn lär hela tiden i alla situationer, vilket blir till erfarenheter som i sin tur 

bidrar till den kunskap och det handlande som verkar i senare situationer. Vygotskij (1981) 

påtalar att utveckling bygger på inlärning genom interaktion med andra människor, och då 

främst genom kommunikation med mer erfarna individer än sig själv, för att utvecklingen 

skall vara optimal. Vygotskij ser språket som ett redskap. Genom att kommunicera och utbyta 

kunskaper och erfarenheter tar vi del av varandras tänkande (ss. 23-25).  

Säljö (2000) beskriver att lärande ofta anses vara positivt och något många vill sträva efter. 

Dock betonar författaren att det finns lärprocesser som kan vara skadliga, till exempel 

fördomar, att ödsla naturresurser samt missbruk av olika slag (s. 27). Även i förskolan finns 

det fördomar bland både barn och vuxna. De tillhandahåller sig också kunskaper och 

information om den rådande normen. Detta kan anses både vara ett positivt samt negativt 

lärande. Ett exempel på lärande utifrån vårt syfte är om barnen blir påverkade av varandra 

gällande vad som är statushöjande och eftersträvansvärt. Det kan möjligtvis leda till att barn 

skulle kunna känna sig exkluderande/inkluderade om de har eller inte har tillgång till 

statushöjande leksaker och kläder. 

Enligt Säljö (2000) innefattar lärandet, ur ett sociokulturellt perspektiv, två olika sorters 

redskap. Det ena handlar om det intellektuella/språkliga, och det andra om det 

fysiska/artefakter. De båda redskapen går in i varandra eftersom de är beroende av en 

interaktion. Till exempel kan de fysiska redskapen ändra vårt synsätt och är därför på sätt och 

vis begreppslig. Redskapen använder människan för att förstå världen omkring sig, och är till 

för att hjälpa oss till en mer funktionell och lättsam vardag (ss. 20-22). Säljö menar att vi 

människor tillverkar produkter i syfte att utveckla mänskliga kunskaper. För att erhålla 

kunskap behöver människor samspela med varandra, ta del av varandras erfarenheter och 

utnyttja de fysiska redskapen (ss. 21-22). Vårt syfte är bland annat att undersöka vilka 

faktorer som påverkar barn att vilja ha materiell status. Genom vår teorianknytning skulle vi 

kunna få en betydelsefull grund i vår förståelse för hur människor lär och blir påverkade. 

Inom det sociokulturella perspektivet lär sig människan att handskas med omvärlden genom 

omgivningens tolkningar, värderingar, kunskaper, erfarenheter, normer och utveckling. “Vi 

lär oss helt enkelt att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på ett sätt som 

omgivningen tillåter och uppmuntrar” (Säljö, 2000, s. 66). Omgivningen är den som lär 

människan hur den skall vara i olika sammanhang. Det är detta perspektiv Säljö beskriver som 
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medierande och det sker främst genom kommunikation men även genom de verktyg och 

tekniker vi använder oss av (ss. 81-82). Med andra ord är det medierande när en människa lär 

sig hur den bör förhålla sig till verkligheten utifrån omgivningens synsätt. Enligt Säljö är det 

detta som är nyckeln till det sociokulturella perspektivet.  

I förskolan lär sig barnen hur de skall vara, vad de skall intressera sig för, vad andra tycker är 

viktigt och vad de bör diskutera. De lär sig normen genom sin omgivning. Lärandet är med 

oss hela tiden när vi samspelar med andra människor och genom samspelet får vi med oss 

kunskaper, information och lär oss hantera olika förmågor (Säljö, 2000, s. 34). Ett exempel 

från förskolan kan vara att barns intresse skiftar över tid och utvecklas beroende på vad som 

är populärt beträffande kläder och leksaker. Enligt Säljö lär sig barn vad som är av värde i 

kommunikation med andra, men även genom att lyssna till vad andra människor pratar om, lär 

de sig vad som är viktigt (s. 37). All den lärdom som vi får genom vanlig kommunikation tar 

vi med oss och påverkas sedan av hur vi själva uppfattar och ser på saker och händelser, 

samtidigt som det även påverkar hur vi agerar i olika situationer (s. 47, 106). 

Eftersom människan hela tiden lär från sin omgivning finns det alltid de som har mer kunskap 

än andra och människor har även kunskap inom olika områden. På detta sätt blir vi beroende 

av varandras lärdomar, och vi kan samtidigt känna oss utanför om vi inte besitter samma 

kunskap som de människor vi har runt oss. Genom det avancerade språk en viss grupp 

människor använder sig av kan det därför stänga ute en människa som inte har tillägnat sig 

samma form av avancerade språk (Säljö, 2000, ss. 102-103). Detta skulle kunna kopplas till 

vår studie där vi vill ta reda på om barn som till exempel leker med en viss typ av leksaker 

eller har på sig kläder med något särskilt tryck, där figurerna kommer från en film de sett, 

använder sig av ett visst språk som de barn som inte sett filmen behärskar. Det kan då uppstå 

en form av utanförskap.  

Denna teori hjälper och stödjer oss i vår analys när vi bland annat skall finna samband i barns 

lärande kring kamratkulturer, hur barn blir påverkade, hur barn lär sig förstå världen runt sig 

samt vad status innebär. Genom denna teori har vi fått kunskap om att människan lär sig i ett 

interagerande samspel och påverkas således av varandra.  
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5. Metod 

Vår undersökning baserades på pedagoger och föräldrars tankar och erfarenheter, därför valde 

vi en kvalitativ metod där intervju användes som redskap. Vi ansåg att det var mest lämpligt 

för vår undersökning för att ha möjlighet att ställa öppna frågor samt följa upp dessa med 

följdfrågor. 

5.1 Kvalitativ intervju 

En kvalitativ intervju används för att forskaren skall få en insikt kring andra individers 

erfarenheter och tankar om ett visst fenomen (Kihlström, 2007, ss. 48-49). Även Starrin och 

Renck (1996, s. 53) beskriver att kvalitativ intervju innebär att forskaren vill få kunskap och 

förståelse om ett visst fenomen.  

För att metoden skall kunna ge ett giltigt resultat är det viktigt att intervjuaren utgår från sina 

frågeställningar, när den formulerar sina intervjufrågor (Lantz, 2007, ss. 9-12). Kihlström 

belyser att det är betydelsefullt att se skillnad på frågeställningar och intervjufrågor. 

Intervjufrågorna skall vara baserade på frågeställningar och vara formulerade på ett sätt som 

ger svar på forskningsområdet (2007, s. 50). I vårt arbete använde vi oss av våra 

frågeställningar när vi skulle formulera intervjufrågorna för att försäkra oss om att få svar på 

våra frågeställningar. 

I den kvalitativa intervjumetoden sker ett samspel mellan intervjuaren och den intervjuade 

som kan påverka varandra. Därför är det viktigt som intervjuare, att vara neutral i sin 

kommunikation och inte reagera med gester och miner för att minimera risken för att påverka 

resultatet (Starrin & Renck, 1996, ss. 57-58). Lantz (2007) tar upp att planeringen av 

intervjusituationen har stor betydelse. Tidsplanering är av stor vikt för att intervjuaren skall ha 

möjlighet att hinna ställa alla frågor, och att den intervjuade skall känna sig avslappnad med 

att svara på frågorna och inte behöva bli avbruten på grund av tidsbrist. Av samma anledning 

kan det vara fördelaktigt att utföra en provintervju i förväg för att veta ungefär hur lång tid en 

intervju kommer ta (ss. 72-73). Något vi också gjorde i vår undersökning. En annan aspekt av 

planeringen är att den som skall intervjua bör förbereda en lämplig miljö för intervjun, där det 

inte finns risk för störande moment.  Författaren tar upp att inspelade intervjuer kan vara till 

fördel därför att sammanställning av intervjun blir enklare eftersom det går att komplettera 

anteckningarna. Även Andersson (2001) menar att det är viktigt, vid samtalsliknande 

intervjuer att använda bandspelare som redskap för att få med allt som sägs och inte missa 

viktig information (ss. 181-182). Under våra intervjuer använde vi oss av diktafon för att 

kunna gå tillbaka och hämta viktig information, och för att inte gå miste om betydelsefulla 

svar. En nackdel som Lantz tar upp med inspelade intervjuer, är att individen som blir 

intervjuad möjligtvis håller inne med information av ängslan för att allt kommer med på 

bandet (ss. 72-73, 106). 

Enligt Kihlström (2007) skall forskaren vid intervjun tänka på att inte ställa frågor som styr 

den intervjuades svar. Eftersom forskaren har en förförståelse i området är det med andra ord 

angeläget att inte påverka intervjun genom att ställa ledande frågor. Forskaren behöver vara 

medveten om sin förförståelse i forskningsområdet för att sedan kunna bortse från denna vid 

intervjutillfället och för att resultatet skall bli sanningsenligt (ss. 48-49). Innan intervjuerna 
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var vi förberedda genom att vara pålästa om vårt forskningsområde för att inte påverka 

intervjuns riktning. 

5.2 Urval 

Datainsamlingen bestod av intervjuer med sammanlagt åtta pedagoger och åtta föräldrar. 

Pedagogerna var från två olika förskolor i två skilda kommuner i Sverige. Sammanlagt var det 

fyra olika förskolleavdelningar som ingick i vår undersökning och åldrarna på barnen var 

mellan tre och fem år. Eftersom vårt ämne kan upplevas som känsligt valde vi att inte 

kontakta föräldrar på de förskolor som pedagogerna arbetade på. Vi valde istället att tillfråga 

föräldrar ur vår bekantskapskrets
1
, eftersom vi ansåg att frågor om barns status i gruppen 

kunde vara känsliga och eventuellt också missförstås. Hänsyn togs till pedagogers, föräldrars 

och barns integritet och individskyddskraven enligt Vetenskapsrådets (2002, ss. 7-14) etiska 

regler genom att bland annat använda fiktiva namn. Förskolorna benämns som Förskola 1 och 

Förskola 2, föräldrarna nämns med F och en numrerad siffra, pedagogerna betecknas som P 

och en numrerad siffra. Under avsnittet etiska regler beskrivs utförligare hur vi förhållit oss 

till vetenskapsrådets etiska regler. Av de intervjuade föräldrarna hade fyra av dem pojkar och 

fyra hade flickor. Barnens åldrar var mellan fyra och sex år. Till vår provintervju valde vi att 

intervjua varsin förälder som vi kände förtroende inför för att vi skulle kunna diskutera 

frågornas relevans. 

5.3 Genomförande 

I början av vårt arbete bestämde vi att examensarbetet skulle skrivas tillsammans på 

Högskolan i Borås. Den litteratur vi använt oss av har vi läst, diskuterat och bearbetat 

gemensamt innan vi refererat till källan, för att vi båda skall vara införstådda och få en helhet 

i vårt arbete. 

Vi började med att söka information och fakta om vårt område för att få en förförståelse i vårt 

ämne. Information och referenser till vår bakgrund sökte vi med hjälp av dator, artiklar och 

tidigare examensarbeten. Vi fick även en hel del vägledning av bibliotekarierna samt vår 

handledare för att finna relevanta källor till vårt arbete. Därefter formulerade vi våra 

intervjufrågor utifrån vår frågeställning (se bilaga 1). Vår handledare var med och diskuterade 

upplägget på intervjuerna, frågeformuleringar samt godkände frågorna innan vi gick vidare. 

Vi funderade på vilka som skulle ingå i vår studie och hur många personer som behövde 

intervjuas för att vi skulle få fram tillräckligt mycket information. Vi valde att dela upp 

intervjuerna och på var sitt håll genomföra intervjuer med fyra pedagoger och fyra föräldrar 

var. Vi genomförde sammanlagt två provintervjuer innan undersökningen. Provintervjuerna 

delades mellan oss. Vi intervjuade en förälder var som vi hade förtroende för eftersom vi ville 

kunna diskutera frågornas relevans och om de uppfattades som vi tänkt oss. Under 

provintervjuerna diskuterade vi även intervjufrågorna som var riktade till pedagogerna. 

Avsikten var att se om intervjufrågorna behövde omformuleras och om de tolkades på rätt 

sätt. De behövde inte omformuleras eftersom vi fann att vi fick reda på det vi behövde och att 

de uppfattades som vi tänkt oss. 

                                                 
1
 Bekantskapskrets: Med bekanta menar vi personer som vi inte har någon närmare eller privat relation till, 

individerna valdes utifrån vetskapen om att de hade barn inom den åldern vi valt att fokusera på. 



18 

 

Nästa steg var att ta kontakt med pedagogerna och föräldrarna via telefon samt besöka de fyra 

förskoleavdelningarna som skulle ingå i vår studie. Vid besöken på förskoleavdelningarna 

lämnade vi missivbrev (se bilaga 2) till de berörda pedagogerna. Intervjumiljön valdes ut med 

omsorg för att vi skulle få sitta ostört och kunna få den intervjuade att känna sig trygg. 

Intervjuerna utfördes enskilt i ett rum på var förskola. Föräldraintervjuerna skedde mestadels i 

enskilda grupprum på Högskolan i Borås, medan två av föräldrarna intervjuades hemma hos 

dem i avskilda rum. Missivbreven (se bilaga 2) lästes upp och visades för alla de intervjuade 

innan, för att vi skulle försäkra oss om att de hade förstått sina rättigheter och vad syftet med 

studien var. När vi fått deras godkännande kunde vi börja intervjuerna. Det redskap vi 

använde oss av var ljudupptagning via diktafon samt penna och papper. Intervjuerna med 

pedagogerna tog mellan 20-30 minuter var och föräldraintervjuerna tog cirka 20 minuter 

vardera. Intervjufrågorna ställdes i ordningsföljd som vi planerat innan, varav några hade 

bestämda följdfrågor. Vi hade kommit fram till att det var valfritt att också använda egna 

följdfrågor vid behov, exempel på följdfrågor; var, hur, varför och vad. Efter de genomförda 

intervjuerna lyssnade vi igenom banden, renskrev och sorterade svaren var för sig under varje 

intervjufråga. De inblandade personerna avidentifierades genom att vi gav dem fiktiva namn. 

Sammanställningen gjorde vi tillsammans genom att gruppera svaren efter de begrepp vi 

använt oss av, i relation till vårt syfte.   

5.3.1 Etiska regler 

I undersökningen använde vi oss av de fyra etiska huvudkraven som består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att de 

individer som skulle ingå i vår studie skulle få all information valde vi att först dela ut ett 

missivbrev (se bilaga 2). Innan intervjun gick vi också igenom dessa etiska krav som fanns 

nedskrivna i missivbrevet, för att alla inblandade skulle vara helt införstådda i deras 

rättigheter.  

 

Informationskravet handlar bland annat om att de personer som skall vara med i 

undersökningen, får information om att det är frivilligt och vad undersökningen handlar om 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14). För att uppfylla informationskravet fick de inblandande 

personerna inormation både muntligt och genom ett missivbrev, om att medverkan var 

frivilligt samt vad syftet med vår studie var. 

 

Samtyckeskravet innebär att de personer som är tänkta att ingå i undersökningen samtycker 

sin medverkan och kan avbryta undersökningen när de vill, de personer som är yngre än 15 år 

måste ha sitt godkännande av vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14). För att 

uppfylla samtyckeskravet informerade vi föräldrar och pedagoger att de behövde samtycka för 

att kunna delta, samt om de samtyckte hade de ändå möjlighet att under intervjuerna avbryta 

när de ville.  

 

Konfidentialitetskravet innefattar att personen får information om att undersökningen 

behandlas av tystnadsplikt och att alla uppgifter är anonyma för att ingen utomstående skall 

kunna identifiera dem (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14). För att uppfylla detta krav beskrev vi 

för alla inblandade att all information skulle komma att behandlas med tystnadsplikt, vi var 



19 

 

därför noga med att döpa om alla individer samt förvara allt material för att ingen skulle få 

tillgång till det. När studien är godkänd och klar kommer allt material från intervjuerna 

förstöras. För att uppfylla konfidentialitetskravet döpte vi om alla inblandade redan när vi 

intervjuade dem, för att försäkra oss om att ingen person skulle kunna identifieras. 

 

Nyttjandekravet handlar om att de individer som medverkat skall fortsätta att vara anonyma 

även när resultatet är klart. De skall exempelvis inte hamna i något register och kunna utpekas 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14). För att uppfylla nyttjandekravet har vi förvaltat vårt 

material till examensarbetet på en plats som endast vi haft tillgång till för att försäkra oss om 

att ingen obehörig skulle få tillgång till det. Vi har även varit noggranna med att inför varje ny 

intervju börja med en blank sida för att den intervjuade inte skulle kunna ta del av tidigare 

intervjuer.  

5.3.2 Tillförlitlighet och giltighet 

Ett arbete är tillförlitligt om det anses vara sanningsenligt (Kihlström, 2007, s. 231). Det vill 

säga att det är byggt på sanning. Kihlström menar att om den intervjuade beskriver en 

erfarenhet som den varit med om kan svaret också vara mer tillförlitligt (s. 49). För att 

undersökningen skall anses vara giltig, ha validitet, måste arbetet vara trovärdigt och byggt på 

sanning (Kvale, 1997, s. 214-215). Både tillförlitlighet och giltighet bygger på att resultatet är 

grundat på sanning Det är också av betydelse för giltigheten om en vetenskapligt utbildad 

person kontrollerar intervjufrågorna innan de används (Kihlström s. 231). För att 

intervjufrågorna inte skall missuppfattas är en provintervju till fördel därför att forskarna får 

tillfälle att upptäcka brister i sina intervjufrågor och kan på detta sätt korrigera det (s. 231).  

Starrin och Renck lyfter att det är viktigt som intervjuare, att vara neutral i sin kommunikation 

och inte reagera med gester och miner för att minimera risken för att påverka resultatet (1996, 

ss. 57-58). Med andra ord bör individen som intervjuar ha ett neutralt förhållningssätt för att 

resultatet skall anses vara giltigt och tillförlitligt. Lantz betonar att vid bearbetningen av 

intervjusvaren, är det av stor vikt att hitta ett samband för att nå en slutsats (2007, s. 118). 

5.4 Analys/bearbetning 

Bearbetningen av intervjuerna pågick under flera dagar när vi samlade in vår information och 

fakta genom att lyssna av banden upprepade gånger när vi renskrev materialet. Analysarbetet 

utgjordes av att sortera svaren efter varje intervjufråga, och därefter hitta samband, likheter, 

skillnader och citat som hjälpte oss besvara våra frågeställningar och vårt syfte. Utifrån det vi 

fått kunskap om då vi läst in oss på området, har vår bakgrund varit en hjälp eftersom vi 

skulle analysera våra intervjusvar samt därefter kategorisera svaren som redovisas under olika 

innehållsrubriker. 
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6. Resultat 

Vi har valt att dela upp rubrikerna i kategorier för att framhäva resultatets olika delar. För att 

resultatet skall bli mer lättläst och förståeligt har vi sorterat pedagogers och föräldrars svar, 

samt därefter avslutat varje avsnitt med en sammanfattande reflektion. I stället för namn har vi 

använt benämningen P för pedagogerna och F för föräldrarna samt numrerat dem. De olika 

förskolorna betecknas som Förskola 1 och Förskola 2. Föräldrarnas barns förskolor har vi valt 

att inte skriva med här eftersom alla gick på olika förskolor. 

6.1 Leksaker och kläder som statushöjande 

Alla pedagogers syn på leksaker och kläder, var att barnen gärna visade upp och 

kommenterade varandras tillhörigheter. De bytte även kläder och leksaker med varandra. Det 

som var populärt bland barnens kläder och leksaker, ur pedagogernas och föräldrarnas 

perspektiv, var Spindelmannen, Disney-figurer, Hello Kitty, Barbie, Blixten McQueen, kjol 

och leggings, rosa kläder (till tjejerna), Star Wars och Lego (till pojkarna). Hälften av alla 

föräldrar upplevde att det var statushöjande för flickor att ha kläder som är rosa, lila, glittrar 

och har ljusa färger. Större delen av föräldrarna tyckte att det var statushöjande för pojkarna 

att ha kläder som hade tryck på sig, antingen en text eller en populär ikon. Dessa föräldrar 

menade att pojkarna ville ha tuffa och coola figurer. Föräldrar och pedagoger upplevde att det 

var viktigt för barnen med statushöjande tillhörigheter som gjorde att barnen kände sig mer 

populära. 

 

”Barnen kommer gärna och visar oss när de har något nytt på sig eller om de har en ny leksak 

vill de gärna visa oss den. Barnen verkar också ha koll på vad som är populärt eftersom de gärna 

visar upp och byter kläder och leksaker med varandra” (Intervju med P1, Förskola 1) 

 

”Pojkar vill ha Blixten Mcqueen och tjejer vill ha Hello Kitty, det verkar vara det som är inne 

nu. Mitt barn vill gärna ha det eftersom det verkar ge en form av status. Han säger då att han är 

tuff och cool. Ja status är viktigt helt enkelt” (Intervju med F8) 

 

Hälften av pedagogerna påpekade att förr kunde flickor ha flera olika färger på sina kläder 

medan det idag bara är rosa, lila och rött. På pojkars kläder idag är det mer färg och tryck, 

som till exempel olika Disneyfigurer, djur, texter och bilar, än vad det var förr. 

Enligt alla pedagoger blir barnen påverkade av vad vi vuxna har och använder. Till exempel 

berättade barnen för pedagogerna om att de gärna vill ha mobiltelefoner, iPad och smink. 

Pedagogerna upplevde även att barnen klär sig som de vuxna. Enligt de flesta föräldrar 

påverkades deras barn av vuxnas attityd kring hur de skall se ut eftersom föräldrarna märkt att 

barnen gärna vill ha liknande kläder som de vuxna bär. En av föräldrarna lyfte att affärerna 

påverkade barnens synsätt på mode. Alla föräldrar berättade att de upplevde påverkan från 

äldre barn, kusiner, barnens vänner, mor- och farföräldrar då det handlade om kläder och 

leksaker som barnet vill ha. 

 

”Mitt barn vill ju även ha sådant som jag har, typ smycken och smink. Eftersom mitt barn ser att 

jag använder detta och tycker det är viktigt så tycker ju också mitt barn att det är viktigt. Jag tror 

också att andra vuxna påverkar mitt barn med sina kommentarer” (Intervju med F7) 
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”Det vi gör, köper och berömmer vill ju också barnen eftersträva. Barnen vill ju gärna härma oss 

vuxna. Det syns ju också på leksaker och kläder, allt är en form av miniatyr av vuxenvärlden” 

(Intervju med P4, Förskola 1) 

 

Alla pedagoger tyckte det var viktigt att bekräfta barnet om det ville visa upp något. Däremot 

sa hälften att de arbetade medvetet med hur de uppmärksammade det barnet vill visa. De 

fokuserade på vilken användning eller funktion klädesplagget eller leksaken hade. Den andra 

hälften uttryckte sig att de försökte bekräfta barnet genom att påpeka hur plagget såg ut och 

hur fina de var. 

 

”Vi kan säga saker om hur viktigt det är eller inte påpeka direkt hur saken ser ut, utan vad man 

har för användning för det är det bästa, vi ska inte döma och värdera barnen för om vi gör det 

sätter vi dem i olika fack och det är inte så vi ska jobba” (Intervju med P3, Förskola 1) 

 

Majoriteten av föräldrarna uttryckte att deras barn inte tyckte det var lika viktigt hur de var 

klädda hemma, medan det var viktigare hur de skulle vara klädda till förskolan. Resultatet 

visade att hälften av föräldrarna var mycket medvetna om sina klädval och de själva påtalade 

att de tyckte att det var viktigt hur barnen klädde sig. Några av pedagoger uttryckte att de såg 

en skillnad på hur viktigt det var för barnet att välja kläder beroende på om de bodde på landet 

eller i staden. Dessa pedagoger hade tidigare arbetat på en förskola som var belägen på landet 

och barnen på dessa förskolor brydde sig inte nämnvärt om vilka kläder de bar, till skillnad 

från de barn som gick på förskolan inne i staden.  

 

”När vi är hemma spelar det inte så stor roll, då kan min son ha rosa strumpor på sig, men ska vi 

till förskolan går det inte. Det är precis som om det finns en hemlig kod för vad man kan ha på 

sig hemma och vad man kan ha i förskolan” (Intervju med F3)   

 

Enligt de flesta pedagoger fanns det leksaker som de inte ville att barnen skulle leka med och 

det var främst våldsleksaker, som till exempel pistoler och svärd. Pedagogerna upplevde att 

barnen oftare hamnade i konflikter om de använde denna typen av leksaker därför ville de inte 

att dessa leksaker skulle finnas på förskolan.  

           

”Leksaker som kännetecknar ondska typ Star Wars och svärd är inget vi tycker om eftersom de 

sänder fel signaler och det blir bara mer bråk om de ska leka med sådana leksaker” (Intervju 

med P5, Förskola 2) 

                                       

6.1.1 Reflektion 

Det som var populärt och statushöjande för tjejer var färger som rosa och lila, sådant som 

glittrar, Hello Kitty, Disney prinsessor och Barbie. Statushöjande för pojkar var både kläder 

och leksaker med Blixten McQueen och Spindelmannen. Detta blev statushöjande när vuxna, 

barnens vänner och andra bekanta uppmärksammade barnens tillhörigheter. 

6.2 Konsumtion och ekonomi 

Nästan alla pedagoger uppfattade även att media, teve, kompisar, äldre barn och affärers 

skyltning påverkade barns syn på vilka kläder och leksaker som är populära. De lyfte sedan 

att det är föräldrarna som i slutändan väljer vad som skall inhandlas. Vår studie visade att 
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majoriteten av pedagoger svarade att de har stor makt vad gäller att påverka barns attityd 

kring materiell status, genom att bekräfta, berömma och uppmärksamma barnen när de har 

nya kläder på sig eller vill visa nya saker. Majoriteten av alla föräldrar kände ett tryck från 

media och samhället att upprätthålla en slags norm för att tillfredsställa sina barn. De flesta 

föräldrar känner ett samhällskrav att följa det som är aktuellt just nu, både omedvetet och 

medvetet för att passa in i det ideal som samhället och media framställer. Nästan alla föräldrar 

upplever att vare sig en sak är nödvändig eller inte, finns ett slags mall angående vad man 

skall äga. 

 

”Om många då köper den saken blir det svårt att stå utanför detta som förälder, man känner ju 

sig nästan tvungen att köpa det.  För normen är ju att det skall finnas en studsmatta på varenda 

jävla tomt” (Intervju med F6) 

 

”Om vi säger ofta till de barn som har nytt på sig att de är fina påverkar nog det hur de andra 

barnen ser på att ha nya saker, de förstår att de får uppmärksamhet när de kommer och visar oss 

nya kläder och leksaker” (Intervju med P3, Förskola 1) 

 

De flesta pedagoger berättade om att de märkt en förändring kring den konsumtionshysteri 

som idag finns. Förr fick barnen till exempel ärva kläder och leksaker medan de idag får nytt 

hela tiden. Hälften av pedagogerna har lagt märke till att familjers ekonomi påverkar hur ofta 

barnen kommer med nya saker och kläder. De barn som lever i familjer med god ekonomi 

kommer oftare i moderiktiga kläder och märkesprylar. Hälften av föräldrarna berättade att 

deras barn fick vara med och bestämma inköpen. De flesta föräldrar sa att deras barn blev 

påverkade av media på olika sätt och att det i sin tur avgjorde vad barnen ville köpa, vilket 

också föräldrarna lyssnade till. En förälder uttryckte sig positivt till medias påverkan. Nästan 

alla föräldrar ansåg att kvalitén, funktionen, hur plagget känns samt priset var en viktig del 

som påverkade deras inköp. De flesta föräldrar tyckte också att färger och tryck var 

betydelsefullt. 

 

”Hur dyr varan är har stor betydelse, man vill ju inte att pengarna bara ska gå åt till kläder. Men 

det jag väl köper väljer jag noga efter vad mitt barn intresserar sig för och då blir det mest kläder 

som har figurer på och leksaker som kommer från någon film barnet sett” (Intervju med F8) 

 

”Jag vill ju inte släppa iväg min unge med vad som helst på sig eftersom jag vill att mitt barn har 

kläder som är hela, rena, praktiska och ser bra ut. Mitt barn ska inte känna sig utpekat” (Intervju 

med F1) 

 

”Jag ser en förändring kring att barn får så mycket nya saker hela tiden, barn får mer saker idag 

än förr och de matas med reklam och därför vill de ha nytt hela tiden. Jag tror också att 

föräldrarna blir påverkade av dels deras ekonomi men också vad andra köper till sina barn” 

(Intervju med P7, Förskola 2) 

 

En av föräldrarna svarade att den medvetet försökte jämna ut den stereotypa normen genom 

att ibland handla det som är tänkt till det motsatta könet. 

 

”Jag vill inte köpa för stereotypa kläder, jag går ibland medvetet till den motsatta avdelningen 

för att det inte bara ska bli kläder från ena avdelningen hemma. Det skulle bli så enformigt 

annars om jag bara skulle handla från ena avdelningen” (Intervju med F2) 
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6.2.1 Reflektion 

Barnen och föräldrarna var påverkade av den konsumtionshysteri som media, affärers 

skyltning samt samhället framställer som en norm, vilket också pedagogerna märkte av på 

förskolan. Det här influerade vad barnen önskade sig att köpa och påverkade i sin tur 

föräldrarnas val att konsumera. Det här såg pedagogerna på förskolan när barnen eftersträvade 

populära leksaker och kläder. 

6.3 Kamratkulturer 

Enligt majoriteten av föräldrarna är det viktigt för barnen att de har samma saker som 

kompisarna för att inte hamna utanför eller förlora sin vän. De flesta föräldrar menar också att 

om barnen har likadana saker och delar varandras intressen kan de leka bättre ihop. 

Några pedagoger berättade att de upptäckt att barnen konstruerat egna, hemliga grupper. 

Dessa pedagoger uppfattade att det är viktigt för barnen att ha en tillhörighet och att få ha ett 

gemensamt intresse. Därför fann de att barnen skapade egna grupper. 

 

”De har en linneklubb och de vill gärna ha samma kläder för att tillhöra denna klubben, vi ser 

detta som att barnen vill känna tillhörighet med varandra ” (Intervju med P4, Förskola 1) 

 

”Jag tror att det är viktigt att om andra har det då har det stor betydelse för mitt barn, då vill mitt 

barn ha samma för att kunna vara med och leka samma lekar och känna sig delaktig. Jag märker 

att det som är populärt och inne vill mitt barn gärna att jag ska köpa” (Intervju med F3) 

 

De flesta föräldrar ansåg att deras barn tyckte det var viktigt vad andra barn hade för kläder 

och leksaker och att deras egna barn ville ha samma saker eller kläder. Några föräldrar märkte 

av detta mest vid hämtning och lämning på förskolan när barnen gärna kommenterade 

varandras ägodelar. Alla föräldrar märkte av att deras barn ville ha liknande kläder som deras 

kompisar, och det visade sig att några av föräldrarnas barn även bytte kläder med sina vänner 

för att de ville ha samma kläder och leksaker. 

 

En förälder uttryckte sig däremot att barnet mest ville poängtera sina egna tillhörigheter 

genom att påtala vad andra barn inte hade. En annan förälder märkte att barnet gärna ville 

framstå som häftig och cool genom att äga något dyrt som är statushöjande och som många 

andra barn önskar sig. Föräldern menade att det inte räckte med att barnet till exempel fick en 

touch-mobil, det skulle vara ett särskilt märke för att barnet skulle kunna skryta. 

 

”Barnet försöker hävda sig genom att säga att barnet har men inte någon annan. Jag tror att det 

är viktigt för mitt barn att visa för mig och andra vad barnet har, det blir på något vis som att 

höja sig själv” (Intervju med F1) 

 

6.3.1 Reflektion 

Det är viktigt för barnen att känna en grupptillhörighet, vilket de gör med hjälp av sina kläder 

och leksaker. Genom kläder och leksaker kan barnen visa att de delar ett gemensamt intresse. 

Det blir betydelsefullt att äga kläder och leksaker som är populära vilket också kan ge barnet 

en statusposition för att inte hamna i utanförskap. 
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6.4 Maktförhållanden, inkludering och exkludering 

Nästan alla pedagoger svarade att de arbetade medvetet med barnens lika värde, vilket 

resulterade i att alla förutom en avdelning valt att utesluta leksaker hemifrån. Den avdelning 

som valt att låta barnen få ta med leksaker lät endast barnen göra detta en särskild dag i 

veckan, som en form av samling där varje barn fick berätta om sin leksak för de andra barnen. 

Det fanns också regler kring att barnen skulle låta de andra få prova leksaken, men om barnet 

inte vill det fick leksaken ligga kvar på hyllan. 

 

De flesta föräldrar lyfte att de kände sig påverkade av vad omgivningen ägde. De uttryckte en 

rädsla för att deras barn skulle hamna i utanförskap om de inte ägde samma saker som sina 

vänner. Hälften av alla föräldrar hade upplevt detta genom att barnen sagt att de inte fått vara 

med och leka. Några föräldrar hade uppfattat att deras barn inte kände sig utanför på grund av 

vänners leksaker eller kläder. De flesta föräldrar kände oro för att barnen skulle få höra elaka 

kommentarer om barnet inte hade matchande kläder på sig. 

 

”Jag skulle aldrig klä min dotter i blommiga strumpor och randig kjol, det måste matcha 

någorlunda annars ser det ju bara konstigt ut” (Intervju med F8) 

 

”Eftersom jag vet och hört att man inte kan vara med och leka om man inte har den saken som är 

aktuell just nu för den leken. Såklart jag då blir orolig och vill inte att mitt barn ska känna sig 

utanför bara för det” (Intervju med F5) 

 

Några pedagoger på de tre avdelningar som valt att inte låta barnen få ta med sig egna 

leksaker hemifrån, kom fram till detta eftersom de upplevde att barnen skapade hierarkier på 

grund av leksaken. Det här resulterade i att barnet fick makt att bestämma till exempel vem 

som skulle få låna den, vilka barn som skulle få vara med i leken, hur länge de fick låna 

leksaken, hur leken skulle gå till samt att de använde leksaken som en form av makt för att i 

gengäld få något annat. 

 

”Om någon har med sig leksaker vill de andra vara med och leka med den personen och på det 

viset får den mer status än andra. Den personen blir populär att leka med” (Intervju med P4, 

Förskola 1) 

 

”Vi vill inte heller öka klyftorna med de barn som inte tar med sig något, att de ska känna sig 

mindre värda. Det finns de barn som ofta får saker och tar med sig det till förskolan och det blir 

så påtagligt för dem som inte har det lika gott ställt, att de inte kan ta med sig saker” (Intervju 

med P3, Förskola 1) 

 

Hälften av alla pedagoger påtalade även att de helst ville att barnen skall få tillgång till det 

som inte fanns hemma för att minska den stereotypa leken utifrån pojke/flicka och för att ge 

barnen en stimulerande utveckling. För att alla barn skulle få känna sig inkluderade försökte 

alla pedagoger vägleda och hjälpa de barn som ibland stod utanför leken. De flesta pedagoger 

berättade om att de var med i barnens lek och att de arbetade med att ha ett positiv 

förhållningssätt gentemot det barn som ibland var utanför, för att de andra barnen skulle få en 

positiv bild av barnet. En pedagog förklarade att den arbetade med att uppmuntra det barnet 

som ofta blir utanför inför de andra barnen.  
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”Jag försöker prata positivt om barnet inför de andra och har extrakoll så ingen ska vara utanför 

hela tiden, det är viktigt att vi är lyhörda och att barnen vet att vi finns där för dem” (Intervju 

med P5, Förskola 2)  

                                                                                 

6.4.1 Reflektion 

Utifrån pedagogernas och föräldrarnas svar fick vi en uppfattning om att det finns en risk för 

att barn kan använda leksaker och kläder för att utöva makt över varandra. Enligt föräldrarna 

och pedagogerna kan barnen med hjälp av leksaker och kläder, exkludera de barn som inte har 

samma om de inte har ansvarsfulla vuxna som vägleder dem. Ett exempel är linneklubben, 

som vi skrev om under avsnittet kamratkulturer. I linneklubben använde barnen kläder som ett 

redskap för att tydliggöra att de ingick i en grupp, det blev också en form av exkludering av 

de barn som inte hade linne på sig.  
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7. Diskussion 

I följande avsnitt kommer vi synliggöra kopplingen mellan resultat, vetenskapliga källor, vår 

teoretiska utgångspunkt samt egna tolkningar.   

7.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ intervjumetod användes i vår undersökning då vi tyckte den var väsentlig utifrån 

vårt område och syfte, eftersom vi ville få en bild av pedagogers och föräldrars erfarenheter 

och uppfattningar om barns materiella status. När en intervju byggs på den intervjuades egna 

erfarenheter kan svaren också vara mer tillförlitliga (2007, s. 49). Vi har intervjuat 

verksamma pedagoger med kunskaper och erfarenheter inom vårt valda område, samt 

föräldrar med barn inom den åldersgrupp och med erfarenheter som berör vårt syfte. Fördelen 

med att använda intervju som metod för vår studie var att vi hade möjlighet att ställa 

följdfrågor till intervjupersonerna. Denna metod passade oss väl eftersom det endast är lite 

forskat kring området sedan tidigare. Vi ansåg att vi kunde få fram mer information genom 

intervjuer än om vi hade valt en enkätundersökning. 

Från början hade vi funderingar kring att intervjua och observera både barn och pedagoger. 

Efter att ha samtalat med vår handledare om detta, kom vi dock gemensamt fram till att det 

möjligtvis inte skulle vara etiskt försvarbart att intervjua och observera barn kring ämnet 

status. I samtalet med handledaren diskuterade vi också om vi skulle kunna få fram ett resultat 

genom att intervjua och observera barnen. Vi kom fram till att det fanns en risk för att vi inte 

skulle kunna få svar på vårt syfte. Vi valde därför att istället enbart intervjua pedagoger och 

föräldrar vilket vi ansåg skulle kunna ge oss ett resultat. 

Kihlström belyser att undersökningen blir mer giltigt om en vetenskapligt utbildad person 

kontrollerar intervjufrågorna innan de används (s. 231). Med vägledning av vår handledare 

som har en vetenskaplig utbildning fick vi råd och stöd som kunde hjälpa oss i vår 

frågeformulering. För att vi skulle få ett giltigt resultat utgick vi från våra frågeställningar och 

vårt syfte när vi skulle skriva ned intervjufrågor. Vilket också Lantz (2007, ss. 9-12) beskriver 

som en viktig del i undersökningen för att få ett giltigt resultat. Under våra intervjuer använde 

vi oss av diktafon för att kunna gå tillbaka och hämta viktig information, och för att inte gå 

miste om betydelsefulla svar. Andersson (2001) menar att det är viktigt, vid samtalsliknande 

intervjuer att använda bandspelare som redskap för att få med allt som sägs och inte missa 

viktig information (ss. 181-182). 

Två provintervjuer av föräldrar gjordes för att uppmärksamma eventuella missuppfattningar i 

intervjufrågorna, frågornas relevans diskuterades även. Enligt Kihlström är en provintervju till 

fördel därför att forskarna får tillfälle att upptäcka brister i sina intervjufrågor och kan på detta 

sätt korrigera det (s. 231). Vi behövde dock inte omformulera frågorna eftersom de 

uppfattades som vi tänkt oss. I efterhand anser vi att det hade varit till fördel att även 

provintervjua pedagoger, eftersom det även är deras erfarenheter vi är ute efter. Dock fanns 

ingen tid till ytterligare intervjuer från pedagogernas sida. Vilket gjorde att vi valde att enbart 

fokusera på att provintervjua föräldrar.  
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Intervjufrågorna lämnades inte ut i förväg eftersom vi inte ville att intervjupersonerna skulle 

påverka varandra samt att de inte skulle ha flera dagars betänketid. Det fungerade bra att ställa 

frågorna och få svaren direkt. Lantz (2007, ss. 72-73) tar upp att planeringen av 

intervjusituationen har stor betydelse för att intervjuaren skall ha möjlighet att hinna ställa alla 

frågor, och att den intervjuade skall känna sig avslappnad med att svara på frågorna. 

Intervjuerna kändes avspända och vi hade gott om tid. Innan intervjuerna påbörjades hade vi 

avtalat en tid och hur långt det skulle ta, för att inte de intervjuade skulle känna sig stressade. 

Tidsplaneringen fungerade och vi blev ofta klara i förväg. Platsen hade vi bestämt i förväg 

dels för att försäkra oss om att intervjuerna skulle ske ostört, men också för att 

intervjupersonen skulle känna sig försäkrad om att bli intervjuad i enrum. Vi fann det positivt 

att dela på oss under intervjuerna för att få en mer samtalsliknande form på intervjun. Det var 

till fördel att intervjuerna skedde enskilt, för intervjupersonerna inte skulle vara påverkade av 

varandras svar. Vi höll oss neutrala under intervjuerna för att inte påverka de intervjuades svar 

och för att förstärka tillförlitligheten. Detta är även något som Starrin och Renck tar upp. De 

lyfter att det är viktigt att vara neutral i kommunikationen för att minimera risken för att 

påverka resultatet (1996, ss. 57-58). Efter att vi genomfört intervjuerna och bearbetat dem 

kunde vi hitta likheter samt skillnader i svaren. Lantz (2007) betonar att det är viktigt att hitta 

samband för att nå en slutsats och få ett resultat (s. 118).  

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Barns materiella status och normen 

Inom det sociokulturella perspektivet handlar det om att människan lär sig förstå världen 

omkring sig genom andra människors värderingar, erfarenheter och kunskaper. Genom det 

som andra människor uppmuntrar, lär sig individen vad som är eftersträvansvärt att förhålla 

sig till för att uppfylla omgivningens önskningar (Säljö, 2000, s. 66). Omgivningen är den 

som lär människan normen och hur den skall vara i olika sammanhang. Därför anser vi att 

förskolan har en viktig roll att stärka och vägleda barnet i det som Lpfö-98 betonar:  

“Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 

förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som 

gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.” (Lpfö 98, 2010, s. 

4). 

Det är betydelsefullt att vuxna visar förståelse, respekt och skyldigheter för att barnens skall 

förstå och tolka världen, eftersom barnen tar efter vuxna som ideal och vill efterlikna dem. 

Pedagogerna känner själva av den makt de kan vara med och påverka barnen med, vad gäller 

den materiella statusen. Barnen blir påverkade av positiv respons när de blir bekräftade att de 

har fina kläder eller har med sig något nytt, vilket pedagogerna är medvetna om. McCabe et al 

belyser att barn som får denna sorts bekräftelse om deras utseende vet vad kläder har för 

betydelse redan vid fyraårsålder vet (2007, s. 225). Barn skapar sig en identitet via sina 

kläder.  

Föräldrarna berättade att det var viktigt för barnen att uppnå status. Vårt resultat visade att det 

som upplevs vara statushöjande är rosa, lila, sådant som glittrar och ljusa färger hos tjejer, för 

pojkar är det statushöjande med coola kläder med tryck, text eller en känd ikon på. Sparrman 
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(2002, s 93) beskriver detta område när hon nämner att olika bilder kan användas som 

markering av kön och identitetsskapande. Vi tolkar detta som att omgivningen kan se en del 

av barnets identitet genom de olika symboler, produkter och leksaker som barnet använder sig 

av och har på sig. Omgivningen får en bild av vem barnet är och vad hon/han tycker är 

intressant som barnet speglar sig i.  

Vi ser ett samband mellan pedagoger och föräldrars syn på leksaker och kläder. De uttryckte 

sig om att barnen gärna kommenterade varandras tillhörigheter och de bytte även gärna kläder 

och leksaker med varandra. Bengs (2000, s. 188-189) påtalar att barn vill efterlikna varandra 

för att känna sig accepterade och eftersträva idealet. Vår undersökning visade även att 

föräldrarna märkt av att deras barn inte tyckte det var lika viktigt hur de var klädda hemma, 

medan det var viktigare hur de skulle vara klädda i förskolan. Förskolan har med andra ord en 

dold lärandefunktion när det gäller barns lärande om normen. Lärandet är med oss hela tiden 

när vi samspelar med andra människor, genom samspelet får vi med oss kunskaper, 

information och lär oss hantera olika situationer (Säljö, 2000, s. 34). Barnen lär sig av 

varandra, hur de skall klä sig. 

Sparrman (2002, s. 116) påtalar att kläderna också kan ha en funktion, där de kan ge en 

förväntan på hur individen skall bete sig utifrån vad för slags kläder den har på sig. Som 

pedagog är det därför av stor vikt att förtydliga allas lika värde för att barnen skall få 

förståelse för att de är lika viktiga oavsett vad de har på sig. Studien visade att många av 

föräldrarna berättade att de var oroliga för att deras barn skulle höra elaka kommentarer om 

deras kläder och om inte kläderna matchade.  

McCabe et al (2007) tar upp en viktig aspekt som handlar om barns normskapande. 

Författarna tar upp vikten av hur vuxna uppmärksammar barns yttre och hur det kan påverka 

barns självkänsla och medvetenhet kring kläder (s. 225). Vår studie visade att nästan alla 

pedagoger svarade att de har stor makt vad gäller att påverka barns attityd kring materiell 

status, genom att bekräfta, berömma och uppmärksamma barnen när de har nya kläder på sig 

eller vill visa nya saker. De vuxna inom förskolan har således en stor roll då det handlar om 

att befästa normer. Barn lär sig i alla situationer och alla vuxna har en del av den makt som 

påverkar och formar barnen efter samhällets norm, genom deras förhållningssätt, vilket både 

Lpfö-98 (2010, s. 4) samt Säljö (2000, s. 125) påvisar.  

Hjort (2004) åskådliggör att människor är noga med vad de köper för att kunna visa upp en 

sida av dem själva som en socialt accepterad individ. De vill med andra ord inte avvika från 

normen oavsett vilken klasstillhörighet de har. Det som konsumeras blir en form av 

identitetsskapande vilket formas i sociala sammanhang (s. 151, 154, 270)(Forsberg & 

Ekström, 1999, s. 15). I vår intervju framkom det att många föräldrar känner ett samhällskrav 

att följa det som är aktuellt just nu, både omedvetet och medvetet för att passa in i det ideal 

som samhälle och media framställer. Några föräldrar upplever att även om en sak är 

nödvändig eller inte, finns en mall angående vad man skall äga en förälder tog ett exempel om 

att normen är att äga en studsmatta. Det som påverkar föräldrar att följa mallen är barnen 

själva, media, vänner och omgivningen (Hjort, 2004, s. 282). 
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7.2.2 Inkludering och exkludering 

Hälften av föräldrarna märkte av att deras barn ville äga något som betraktades som 

statushöjande. Vi tolkar detta som att barnen är medvetna om vad som höjer deras status. Barn 

kan identifiera sig med någon karaktär, exempelvis en idol, som många av barnen är 

intresserade av för att känna grupptillhörighet som ger dem mening (Sparrman, 2002, ss. 156-

181). Det framkom i vår undersökning att pedagoger märkt av att det var viktigt för barnen att 

känna grupptillhörighet. Några av pedagogerna berättade att barnen skapade hemliga grupper 

för att visa att de delade ett gemensamt intresse. Sambandet pedagogerna kunde se i detta var 

att barnen skapade en egen kamratkultur i form av en hemlig linneklubb, som skulle visa att 

barnen hade en grupptillhörighet. En nackdel vi kan påvisa med denna form av kamratkultur 

är att föräldrar kände en rädsla för att deras barn skulle hamna i utanförskap, om de inte hade 

liknande tillhörigheter som sina vänner. Fördelen med kamratkulturen var enligt föräldrarna 

att om barnen hade likadana saker och delade varandras intressen kunde de leka bättre ihop.  

En baksida som Sparrman påvisar genom denna form av grupptillhörighet, är att varje person 

som skall ingå i gruppen behöver ha kunskap om det aktuella området. Detta skapar hierarkier 

i kamratgruppen som gör att personen med lägst kunskap om området får lägre status i 

gruppen (2002, ss. 156-181)(Säljö, 2000, ss. 102-103). Exempel kan vara lekar med en viss 

typ av leksak eller kläder, där figurerna kommer från en film de sett. Lpfö-98 tar upp att barn 

kan använda sig av tidigare erfarenheter i leken: “Barnet kan i den skapande och gestaltande 

leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.” (Lpfö 

98, 2010, s. 6). Det finns dock en form av risk att utanförskap utvecklas eftersom barnets 

erfarenheter från filmen utvecklar ett visst språk och de barn som inte sett filmen inte 

bemästrar samma språkform. Det kan då uppstå en form av utanförskap.  

Sparrmans (2002) forskning konstaterar att det finns ett samband mellan barns tv-tittande och 

det språk de brukar när de samspelar med varandra. Det kan även återspeglas på hur de 

uppfattar omvärlden omkring sig och detta kan reflekteras via leken (ss. 18-19, 34-35) 

(Helander, 2007, s. 191). Löfdahl belyser hur viktigt det är för barn att ha erfarenheter och ett 

utvecklat språk om olika områden för att på det viset få makt över olika leksituationer. Barnen 

kan med hjälp av deras tidigare erfarenheter och kunskaper styra leken till sin egen fördel 

(2004, ss. 144-145)(2002, s. 45). Pedagogerna på de tre avdelningar som valt att inte låta 

barnen få ta med sig egna leksaker hemifrån, kom fram till detta eftersom de upplevde att 

barnen skapade hierarkier på grund av leksakerna. Det här resulterade i att barnet fick makt att 

bestämma till exempel vem som skulle få låna den, vilka barn som skulle få vara med i leken, 

hur länge de fick låna leksaken, hur leken skulle gå till samt att de använde leksaken som en 

form av makt för att få gengäld i något annat. Löfdahl (2002, ss. 144-145) förklarar att 

maktförhållanden bland annat utvecklas när barnen är osams. Barnen får anstränga sig för att 

behålla sin makt och på det sättet kan de leda leken dit de vill.  

Enligt Öhman (2007) är barnen i förskolan på ständig jakt efter status, vilket de får bland 

annat beroende på ålder, kön och social position. För att behålla den makt det ger behöver 

barnen hela tiden medvetet åter uppehålla sin sociala position i barngruppen, för att kunna få 

tillhörighet i olika grupper, detta gör de genom leken (ss. 40-41). Pedagogerna uppfattar att 

det finns risk för att exkludering kan förekomma om barnen får ta med leksaker hemifrån och 
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att det även kan bli tydligare hur familjen har det ekonomiskt. Några föräldrar lyfter att de 

känner sig påverkade av vad omgivningen äger. De uttrycker en rädsla för att deras barn skall 

hamna i utanförskap om de inte äger samma saker som sina vänner. Föräldrarna har upplevt 

detta genom att barnen sagt att de inte fått vara med och leka. Enligt Forsberg och Ekström 

(1999) påverkas barn att vilja ha en specifik leksak eller klädesplagg, beroende på vad barnets 

vänner har för leksaker och kläder. Det kan leda till att barnet inspireras till att vilja ha en 

likadan för att kunna delta i en viss lek (s. 78).  

7.2.3 Påverkans betydelse för barns val av kläder och leksaker 

Idag socialiseras barnen direkt in i ett konsumtionssamhälle där de formar en identitet genom 

att köpa saker (Berggren Torell, 2007, ss. 9-21). Pedagogerna berättade om att de märkt en 

förändring kring den konsumtionshysteri som idag finns. Förr fick barnen till exempel ärva 

kläder och leksaker medan de idag får nytt hela tiden. Detta anser vi lever kvar både inom 

förskolan och i samhället, eftersom barnen eftersträvar populära och nya tillhörigheter för att 

höja sin status. Pedagogerna påpekade att förr kunde flickor ha flera olika färger på sina 

kläder medan det idag bara är rosa, lila och rött. På pojkars kläder idag är det mer färg och 

tryck som till exempel olika Disneyfigurer, djur, texter och bilar, än vad det var förr. Vi tolkar 

detta som att reklamen ännu mer har riktat in sig på att kategorisera in kläder utifrån pojkar 

och flickor och på detta sätt skapar massmedia könsskillnader. Enligt Falkström (1999) kan 

symboler på kläder och leksaker ha en funktion som könskategoriserande. Reklam använder 

exempelvis inslag av spänning och äventyr för pojkar och utseende, hemmiljö och omvårdnad 

för flickor (s. 74). En av föräldrarna svarade att den medvetet försökte jämna ut den 

stereotypa normen genom att ibland handla det som är tänkt till det motsatta könet. 

Barn påverkas av massmedia samt föräldrar hur de bör förhålla sig utifrån normen (McCabe 

et al, 2007, s. 228). De tar till sig normen och vad som är viktigt, genom det sociala samspelet 

som sker i barnets värld. På det sättet formas barnen hur de skall agera i olika situationer 

(Lpfö-98, 2010, ss. 6-7) (Säljö, 2000, s. 37). I vår studie framkom att pedagoger uppfattat att 

även vänner, äldre barn och affärers skyltning påverkar barnens syn på vilka kläder och 

leksaker som är populärt och därmed eftersträvansvärt. Pedagogerna understryker att det ändå 

är föräldrar som i slutändan väljer vad som skall inhandlas och därför också har en 

betydelsefull roll för barns påverkan. Människors synsätt, värderingar och handlingar 

influeras också av de individer och grupper som finns runt dem. Därför blir ingen fullärd utan 

kommer hela tiden utvecklas framåt (Säljö, 2000, ss. 68, 105, 71). Pedagoger hade också 

märkt av att barn gärna kommenterar varandras tillhörigheter och att de gärna byter kläder 

och leksaker med varandra. Vi tolkar detta som att barnen intresserar sig för sina egna och 

andras ägodelar och att de får kunskap av varandra om vad som är populärt och statushöjande. 

Lärdomen om kamratkulturen i förskolan kan således bli formad av andra barns och vuxnas 

värderingar, situationer de själva eller andra varit med om, av vad andra människor i barnens 

närvaro talar om och även vad samhället förmedlar (Löfdahl, 2007, s. 16). De flesta 

föräldrarna hade märkt av att deras barn tyckte det var viktigt att ha samma saker eller kläder 

som sina vänner. Föräldrarna upplevde detta mest vid hämtning och lämning på förskolan 

eftersom barnen ville kommentera varandras ägodelar.  
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Hellström (2011) menar att vi blir påverkade av att konsumera när vi ser bilder från bland 

annat reklam och barnbokslitteratur (ss. 184-185). Marknadsförare känner till barns inflytande 

på föräldrars konsumtion. De använder sig därför ofta av barn som deltagare i reklam för att 

barn i sin tur skall påverka sina föräldrar att inhandla den aktuella produkten (Ekström 1999, s 

84). Även pedagogerna i studien menade att tv och media har en stor påverkan på vad barnen 

ser som populärt. Pedagogerna ser detta genom barnens kläder och vilka tryck som finns på 

dem, det märks även i barnens lek då de till exempel återspeglar en viss figur från en film.  

I vår undersökning berättade flera föräldrar att deras barn fick vara med och bestämma vad 

som skulle införskaffas. De flesta föräldrar uttryckte att deras barn blev påverkade av media 

på olika sätt vilket styrde vad barnen ville köpa, vilket också föräldrarna lyssnade till. Hjorts 

forskning intygar att när det kommer till hur föräldrar väljer att konsumera har deras barn en 

stor roll i hur besluten kommer se ut och vad föräldrarna slutligen väljer att konsumera (2004, 

s. 127). Vi finner att det är svårt för barn att inte vilja eftersträva det som är populärt, eftersom 

reklam är en utbredd del i samhället som lockar barnen att vilja konsumera. 

Studien visar att pedagoger har uppfattningen om att barn också blir påverkade av och vill ha 

liknande tillhörigheter som vuxna har. De ger exempel på att barnen gärna vill ha 

mobiltelefoner, Ipad, smink och liknande kläder som vuxna bär. Nelson och Nilsson (2002) 

menar att leksaker är en form av avbild ur vuxenvärlden (s. 32). Författarna menar att leksaker 

är en form av avbild ur vuxenvärlden (s. 32). Vi tolkar det som att barns leksaker inte har 

samma höga status som de ”riktiga” vuxensaker som leksakerna är en avbild av och därmed 

blir de ”riktiga” föremålen mer intressanta och eftersträvansvärda för barn. Vilket också kan 

ge en bild av varför barn vill äga liknande föremål som vuxna. Trots detta har leksakerna en 

betydelsefull roll eftersom de hjälper barnen att förstå livet i samhället samt att det kan gynna 

samspelet mellan barnen (Säljö, 2000, ss. 81-82) (Lpfö 98, 2010, s. 6). 

Nelson (2007) beskriver att leksaker som liknar människofigurer, kan av barn användas som 

en avbild av sig själva eller i en fantasivärld inom deras lek. Figurerna ger barnen en 

uppfattning om till exempel människors egenskaper, kroppsstorlek och kön (ss.148-149) 

(Nelson & Nilsson, 2002, ss. 18-19). Vi tolkar det som att barn kan lära sig se att människor 

är olika. Pedagogerna påtalade att det var viktigt för dem att de kunde erbjuda barnen andra 

saker på förskolan som inte fanns i barnens hem. Dels för att minska den stereotypa leken som 

lätt blir, men även för att kunna ge dem en mer stimulerande utveckling. Vi bedömer att det är 

viktigt att förskolan har en miljö, med blandat material, som ger barnen möjlighet till att finna 

olikheter för att kunna stimulera denna utveckling. 

7.2.4 Didaktiska konsekvenser 

Med den kunskap vi fått tack vare vår undersökning, har vi erhållit mer förståelse för den 

komplexitet som råder bland barn och den materiella statusen. I förskolan kommer vi att 

arbeta för att motverka exkludering och särbehandling på grund av materiella tillhörigheter. 

Det är viktigt att vi tänker medvetet på vårt förhållningssätt och våga ifrågasätta oss själva. 

För att uppnå detta behöver vi tänka på att inte kommentera barns tillhörigheter genom att 

uttrycka hur de ser ut. Om ett barn kommer fram för att visa något är det bättre att vi 

fokuserar på tillhörighetens funktion. Det är också viktigt att vi är försiktiga med 
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kommentarer och att ha i åtanke att inget barn skall behöva känna att de aldrig får någon 

bekräftelse om sina kläder och leksaker. Vi tänker också på de barn som inte har samma 

förutsättningar och stöd hemifrån, till exempel om de ofta missar att ha med sig fika eller 

extrakläder. Här behöver vi pedagoger vara observanta och ha förståelse för dessa barn. Vi 

kan enkelt ha en låda med lånekläder till barnen samt att ha med extrafika. I sådana här 

situationer skall vi arbeta professionellt med de kunskaper vi har och inte undervärdera barnet 

framför andra genom att kommentera händelsen. Vi skall istället välja att fokusera på att 

kommunicera och informera föräldrarna om det är något som rör barnet. Det är viktigt att vi är 

medvetna om att vi är förebilder för barnen, samt att vi kan påverka barns och föräldrars 

synsätt kring status och vad som är eftersträvansvärt.  

Under arbetets gång har vi blivit mer skeptiska till att låta barnen få ta med sina egna leksaker 

till förskolan, för att de inte skall skapa konflikter och hierarkier. För oss känns det 

betydelsefullt att låta barnen få tillgång till sådant som de inte har tillgång till hemma. Dels 

för att leken inte skall bli begränsad och stereotyp, men även för att minska risken att 

statusrelationer skapas mellan barnen via leksakerna. På förskolan vill vi kunna erbjuda 

barnen en annan miljö än vad de har hemma, leksakerna skall vara riktade till både flickor och 

pojkar och vara neutrala, med neutrala menar vi att de inte har en bestämd lekfunktion. Vi 

anser att neutrala leksaker kan stimulerar barnens fantasi och utveckla deras intresse för 

skapande. Exempel på neutrala leksaker är olika byggmaterial, utklädningskläder, 

mjölkkartonger, toarullar, kapsyler, färg, papper och allt material som går att använda i en 

skapande lek. Det är till fördel att samla på sig olika material för att kunna ge barnen ett rikt 

och varierande utbud för att inte begränsa barnens fantasi i leken.  Leksaker som inte har en 

bestämd lekfunktion ger ett mer fritt utrymme för barnen att utveckla sin problemlösning. Det 

stärker även barns självförtroende eftersom det inte finns en mall på hur leksaken skall 

användas. Det här tror vi kan minska risken för statusroller på förskolan. 

Som pedagoger har vi en viktig uppgift att bemöta föräldrar och ha en god föräldrakontakt. Vi 

kommer inte lägga något fokus på att ge föräldrar kommentarer som värderar barns kläder och 

leksaker, eftersom vi inte vill öka statusroller på förskolan. Föräldrarna har en viktig del i hur 

status formas utifrån normen som finns i samhället. Därför har vi som pedagoger en viktig 

roll, eftersom vi tror att vi kan påverka föräldrars synsätt på barns status genom våra 

kommentarer. Vårt arbete har gett oss lärdom om att människan blir påverkad av sin 

omgivning i alla situationer. Vi vill därför arbeta i förskolan med att barnen skall känna sig 

trygga och bli accepterade för dem de är oavsett hur de ser ut eller vad de äger. Därför är det 

viktigt med vårt förhållningssätt, hur vi uttrycker oss både verbalt och med miner samt gester. 

Barnen vistas ofta hela dagar på förskolan och därför har det stor betydelse vilket 

förhållningssätt vi pedagoger har och hur vi bemöter barnen på vår förskola.  

7.2.5 Förslag till fortsatt forskning 

En tanke kring hur vi vidare skulle kunna forska inom vårt område om barns materiella status, 

är att testa om barnen skulle ändra sin uppfattning om vad som är status ifall de haft likadana 

kläder på förskolan. Vi undrar om införandet av en ”förskolluniform” hade minskat 

utanförskap bland barnen. Det skulle vara intressant att genomföra ett utvecklingsarbete 

mellan en förskola som skulle få använda uniform och en förskola där det inte används, för att 
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se om det finns skillnader i barns och pedagogers bemötande mot varandra. Ett annat förslag 

till vidare forskning inom området är om forskaren hade jämfört barns materiella status på en 

privat förskola med kommunal, eller en förskola belägen på landet jämfört med en förskola i 

staden.   

8. Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Susanne Björkdahl Ordell, som visat engagemang 

och intresse för vårt arbete där hon har väglett och stöttat oss i en positiv riktning.  

Ett stort tack till de pedagoger och föräldrar som medverkat i våra intervjuer och därmed 

hjälpt oss få fram ett resultat till vår studie.  

Avslutningsvis vill vi tacka Andrej Strokan, Marie Svensson och Anja Tornlund som tagit sig 

tid att läsa igenom och ge oss förslag på förbättring av vår text. 
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10. Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor - Frågor till pedagoger 

 

Hur upplever pedagoger och föräldrar att barn eftersträvar status? 

 

1. Hur anser ni att barnen upplever kläder och leksaker som statushöjande? 

2. Är det någon särskild leksak/kläder som är populär just nu? 

3. Hur ser du att barn blir påverkade av vuxnas syn på det matriella (kläder, leksaker). 

 

Påverkar den materiella populariteten barnens status i barngruppen? 

 

4. Påverkar kläder/leksaker barns status i barngruppen? Hur? 

5. Får barnen ta med leksaker hemifrån? Om nej – varför? Finns det några regler kring detta?   

Vad tar de med sig för leksaker? Ser ni någon förändring i leken? Ändrar leksakerna vem som 

bestämmer? 

 

Vilken bild har pedagoger och föräldrar kring barns intresse för kläder och leksaker? 

 

6. Har ni sett att någon leksak/klädesplagg ger högre status på förskolan? Vad i så fall? 

7. Kan ni se om statushöjande kläder/leksaker har förändrats under din tid som pedagog? Hur? 

8. Finns det några leksaker som ni inte vill att barnen skall leka med? Varför? 

 

Kan en pedagog höja ett barns status, hur i så fall? 

 

9. Om du märker att ett barn känner sig utanför hur gör du då? 

10. Kan pedagoger förstärka barns attityd kring materiell status? Hur? 
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Intervjufrågor - Frågor till föräldrar 

 

Hur upplever pedagoger och föräldrar att barn eftersträvar status? 

 

1. Hur ser du att barn blir påverkade av vuxnas syn på det matriella (kläder, leksaker). 

2. Är det någon särskild leksak/kläder som är populär just nu? Vad i så fall? 

3. Hur anser ni att barnen upplever kläder och leksaker som statushöjande? 

 

Vilken bild har pedagoger och föräldrar kring barns intresse för kläder och leksaker? 

 

4. Vad påverkar dina inköp av kläder och leksaker? 

5. Känner ni er påverkade av samhällets tryck (media, reklam) att konsumera leksaker och 

kläder för att överensstämma med normen. Hur? 

6. Känner du som förälder ett tryck att göra inköp av kläder och leksaker som ditt barns 

vänner har?  
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Bilaga 2. Missivbrev till föräldrar och pedagoger 
 

Hej! 

Jag heter Cristin Strokan/Jeanette Larsson och går nu min 7:e och därmed sista termin som 

förskollärarstudent vid Högskolan i Borås. Under den sista terminen kommer jag, tillsammans 

med min klasskamrat Jeanette Larsson/Cristin Strokan, genomföra ett examensarbete som 

kommer handla om barns materiella status och dess påverkan i barngruppen. Vi kommer 

intervjua pedagoger och föräldrar i deras vardagliga miljö. Samtalen vid intervjuerna kommer 

att spelas in på bandspelare. Allt material som har med arbetet att göra kommer förvaras så 

endast jag och Jeanette/Cristin kommer åt det. När examensarbetet är klart kommer alla 

inspelade intervjuer att förstöras. 

 

I examensarbetet kommer inget framkomma som skulle kunna kopplas till enskilda individer 

eller förskola. 

 

För att kunna genomföra intervjuerna behöver jag ert medgivande. Deltagandet är helt 

frivilligt och går att avbryta när man vill (om så önskas).  

 

Tack på förhand för er hjälp och samarbete. 

 

Med vänliga hälsningar, Cristin Strokan/Jeanette Larsson 
 

 


