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Sammanfattning: 
Enligt förskolans läroplan ska förskolan i och genom sin verksamhet främja jämställdhet 
mellan könen. Uppdraget är av betydelse då förskolan utgör en social arena för 
majoriteten av svenska barn. I leken och i andra former av socialt samspel skapar barn 
mening kring genus och kön. Barn för även in populärkulturella uttryck i sin lek och 
därmed in i förskolan. Populärkultur är för barn engagerande och intressant. Emellertid 
är stereotypa könsroller och genusmärkta normer och värderingar vanligt förekommande 
inom populärkulturen. Syftet med detta examensarbete studie är att studera hur barn 
använder populärkulturella teman i sin lek och hur det kan påverka deras könsskapande. 
Studien är utförd på två avdelningar för äldre barn på en förskola under tre veckor. 
Videoinspelningar har använts som datainsamlingsmetod. Data består av tolv 
videoinspelningar. I resultatet framkommer, utifrån studiens frågeställningar, att det på 
förskolan ifråga finns populärkulturella teman som tillhör pojkar respektive flickor. Lekar 
med populärkulturella teman som observeras är könssegregerade. Skillnader i pojkar och 
flickors lekar tolkas i den här studien kunna vara relaterade till vilket populärkulturellt 
tema barnen leker såväl som till genusrelaterade normer och värderingar. Både flickor 
och pojkar visade i sina lekar sträva efter intersubjektivitet och de använde sina språkliga 
förmågor för att uppnå detta. 
 
 
Nyckelord:  förskola, populärkultur, barn, könsskapande, genus, didaktik, lek, 
sociokulturellt perspektiv. 
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The	essential	point	at	this	stage	is	that	no	one	individual	stamps	another	individual	
in	the	mold	of	the	society.	Rather,	the	society	provides,	through	its	structures,	its	
language	and	its	interactive	forms,	possible	ways	of	being,	of	thinking,	of	seeing	
[…].	Out	of	the	multitude	of	conflicting	and	often	contradictory	possibilities,	each	

person	struggles	to	achieve	themselves	as	a	unitary,	rational	being	whose	
existence	is	separate	from	others,	and	yet	makes	sense	to	those	others.	In	learning	
the	discoursive	practices	we	learn	the	categories,	the	relations	between	categories,	

and	the	fine	conceptual	and	interactive	detail	with	which	to	take	up	our	
personhood,	and	with	which	to	interpret	who	we	are	in	relation	to	others.	

Positioning	oneself	as	a	person	within	the	terms	made	available	within	a	particular	
social	order	also	creates	and	sustain	that	order.	(Davies,	2003,	s.	15)	
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1. Inledning 

Enligt Skolverket (2014) är 83 procent av alla barn i Sverige mellan ett och fem år 
inskrivna i förskolan. Således utgör förskolan en del i nästan alla svenska barns 
erfarenhetsvärld. Studier av vilka erfarenheter barn kan göra och gör inom förskolans 
värld är följaktligen av betydelse för att skapa kunskap om barns uppväxtvillkor. 
Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) benämner förskolan som en 
socialisationsaktör med vilket de avser förskolans roll i hur barn socialiseras in i sin 
omgivande kultur. Förskolans verksamhet regleras av läroplanen för förskolan, 
hädanefter i studien kallad Lpfö 98 (Skolverket, 2010). Samtliga förskolor i Sverige är 
ålagda av lag (SFS: 2010:800) att följa Lpfö 98. Lpfö 98 innehåller normer och 
värderingar som formellt beslutats ska vara en del av barns uppväxtvillkor och 
livsvärldar. Bland dessa påträffas sådana som berör så kallat genus. Med genus avses i 
denna studie socialt, kulturellt och historiskt skapat könet. I Lpfö 98 uttrycks följande 
beträffande genus: 
 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna 
läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor 
och pojkar liksom de krav som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning 
om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla 
förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Skolverket, 2010, s. 5) 

 
I Lpfö 98 förmedlas bland annat genom ovanstående citat en syn på hur förskolan och 
pedagogerna som arbetar där bör förhålla sig till genus och kön. Vad som kan uttydas av 
citatet ovan är också en markering för att förskolan i sitt bemötande och arbetssätt ska 
sträva efter att medverka till jämställdhet mellan könen. Samtidigt återfinns i samhället 
normer och värderingar, det vill säga sociala strukturer, som är motsatta synen på genus 
som förmedlas i Lpfö 98. Johansson, Lindgren och Hellman (2013) hävdar att dessa 
sociala strukturer i stället understödjer en uppdelning av könen. Genusrelaterade 
värderingar återfinns och förmedlas av såväl individer som samhället i stort anser 
Johansson et al. Författarna betonar dock massmedia som särskilt utmärkande i detta 
avseende. Massmediala uttryck inbegriper bland annat kulturprodukter som faller inom 
kategorin populärkultur (Johansson et al., 2013; Lindgren, 2009). Begreppet 
populärkultur avser i denna studie kulturella verk såsom filmer och tv-produktioner vilka 
konsumeras av flertalet i ett samhälle (Lindgren, 2009). Studier visar på att 
populärkulturella uttryck figurerar inom barns intressesfärer i hög utsträckning (se bland 
annat Fast, 2007, 2011; Hedges, 2011; Marsh, 2000; Änggård, 2005; Öhman, 2011). 
Hedges belyser att det är barn som för in populärkulturen i förskolans värld. Trots detta 
är det sällsynt att populärkulturens roll i förskolan och betydelse för förskolebarns 
könsskapande granskas (Morrow, 2006). 
 
Flertalet studier belyser att populärkultur avsedd för barn är könsuppdelad (Johansson, 
2008; Marsh, 2000; Morrow, 2006; Änggård, 2005; Öhman, 2011). Formgivning, 
marknadsföring samt distribution av populärkulturella produkter för barn anpassas efter 
vilket kön som är tänkt som målgrupp belyser Wohlwend (2009, 2012) och Morrow. I 
aktuella rapporter från Statens medieråd (2015) synliggörs att genusmärkt populärkultur 
är mest populär bland barn med ’rätt’ könstillhörighet. Skillnader mellan pojkar och 
flickors preferenser ifråga om mediala och populärkulturella uttryck urskiljas redan från 
två års ålder (ibid). Enligt rapporten från Statens medieråd föredrar var tionde pojke 
mellan två och fyra år till exempel att titta på tv-program och filmer från Disney-
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franchisen Cars (Lasseter, 2006).  Cars förekommer däremot inte bland de populäraste 
filmerna eller tv-serierna för flickor i samma åldersgrupp (Statens medieråd, 2015). Bland 
barn i åldersgruppen fem till åtta år ökar könsskillnaderna beträffande vilka 
populärkulturella medier som är mest populära (ibid). Där är exempelvis filmen Frost 
(Buck & Lee, 2013) som favorit hos åtta procent hos flickorna inom åldersgruppen, vilken 
inte påvisas på den motsvarande listan för pojkar. Således finns ett behov av att diskutera 
och studera populärkulturens roll inom förskolan. Särskilt då barn uppfattar 
populärkulturella uttryck som fascinerande och som tidigare nämnt är dessa en del av 
barns intressesfärer (Fast, 2007; 2011; Hedges, 2011). I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) 
påtalas dessutom att förskolan bör söka att utgå från barns intressen som en del av det 
lustfyllda och livslånga lärandet. 
 
I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) omtalas barns lek som en betydelsefull utgångspunkt för de 
didaktiska val som görs i förskolan. Denna studie avser att fokusera på barns lek i relation 
till populärkultur som ett verktyg för könsskapande. Lek är valt fokus med bakgrund mot 
forskning som visar på att barn i sin lek etablerar, förhandlar om och förändrar sociala 
strukturer (Davies, 2003; Hellman, 2010; Löfdahl, 2004; Thorne, 1993; Änggård, 2005; 
Ärlemalm-Hagsér, 2009; Öhman, 2011). Detta gäller även beträffande möjliga sätt att 
vara flicka respektive sätt att vara pojke, det vill säga genusmärkta normer och 
värderingar, menar Johansson (2007). Enligt Ärlemalm-Hagsér och Pramling 
Samuelsson (2009) är studier av barns lek ett sätt att förstå barns tolkning av sin kultur, 
det vill säga genusmärkta sociala strukturer. Valet att fokusera på barns lek kan även 
härröras till vår förförståelse av ämnet. Under den verksamhetsförlagda delen av vår 
utbildning upplevde vi att populärkulturella teman var ständigt återkommande i barns 
låtsaslekar i förskolan. Vid dessa tillfällen delade dessutom barnen allt som oftast upp sig 
efter könstillhörighet. Utöver detta uttryckte barnen engagemang och intresse för 
särskilda teman även utanför leken. Vi anser att det är av intresse att studera såväl vilka 
populärkulturella teman som förekommer i barns lekar som hur nämnda teman påverkar 
leken. För att undersöka hur populärkultur kan bidra till barns meningsskapande och 
förståelse av genusmärkta sociala strukturer som stereotypa könsroller avser vi även att 
undersöka huruvida det finns likheter och skillnader mellan könen i detta avseende. 
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2. Teoretiskt ramverk 
I följande avsnitt redovisas det teoretiska ramverk samt centrala begrepp som nyttjas i 
studien. Ett sociokulturellt perspektiv har använts. Med detta avses att människans 
möjlighet till att skapa mening och formandet av en identitet är kontextuellt och 
situationsbundet. Parallellt anses individen (och tillika barnet) som en aktiv 
medkonstruktör i och till sitt kulturella sammanhang. Mellanmänskligt samspel är 
grundläggande för konstruerande av såväl individ som omgivande kultur. 
 

2.1.  Sociokulturellt perspektiv 
I den sociokulturella teoribildningen anses individens identitets- och meningsskapande 
som förenat med ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang (Löfdahl, 2004; Smidt, 
2010; Vygotskij, 1995; Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009; Öhman, 2011). 
Förhållandet mellan människan och dess kultur präglas av dynamik och ömsesidighet 
påpekar Löfdahl i referens till Säljö (1999). Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 
menar med stöd av Rogoff (2003) att människan skapar och utvecklar kulturella processer 
samtidigt som dessa är lika viktiga för skapandet av människan. Kulturella processer sker 
i socialt samspel mellan människor (Löfdahl, 2004; Ärlemalm-Hagsér, 2009; Öhman, 
2011). I mellanmänskligt samspel förhandlas kulturella innebörder och individens 
tolkning av dessa (Löfdahl, 2004). Det sociokulturella perspektivet innefattar således en 
dialektisk syn på människans identitets- och meningsskapande, med andra ord förstås inre 
och yttre handlingar som sammanhängande (Öhman, 2011). 
 

2.1.1. Språk,	mediering	och	kulturella	redskap	
Språket är ett grundläggande krav för mellanmänsklig interaktion och förståelse (Smidt, 
2010). Smidt framhåller språket som ett kulturellt redskap för mediering. Mediering är 
ett centralt begrepp för denna studie. Termen avser då kommunikationssystem såsom 
språket nyttjas för att kunna formulera och förmedla idéer och tankar (ibid.). Enligt Smidt 
sker mediering med hjälp av tecken och symboler. Med termen tecken avses ett uttryck 
som utgörs av både mening och form såsom ett vägmärke vid exempelvis en bil- eller 
cykelväg (ibid.). Vägmärket har en bestämd form, en metallskylt, som representerar 
mening, vilket syftar på både fara eller information gällande trafiken. Symboler, menar 
Smidt, åsyftar ett uttryck som kommunicerar och innehåller betydelse. Exempel på 
symboler är bokstäver sammansatta till ett ord, såsom att innebörden av de sammansatta 
bokstäverna b-i-l är ett slags fordon, bil. 
 
För att utveckla, hantera och förändra sitt tänkande använder människan olika redskap 
och verktyg (Smidt, 2010). Ett exempel på ett sådant verktyg är språket (ibid.). Dessa 
kallar Smidt för kulturella redskap Smidt definierar med stöd av Vygotskij kulturella 
redskap som bland annat skrift, konst och språk. Även filmer kan förstås som kulturella 
redskap (ibid.). Hon menar att filmer är uppbyggda av olika tecken och symboler som 
representerar verkligheten vilka medierar och förmedlar budskap. Det medierade 
budskapet kan i sin tur bidra till att förändra och utveckla individens tänkande.  
 

2.2. Populärkultur som semiotiskt tecken 
Lindgren (2009) definierar populärkultur som olika former av kulturprodukter som 
produceras för och konsumeras av majoriteten av människor i ett samhälle. 
Kulturprodukterna kan bestå av film, musik eller tv-produktioner (ibid.). 
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Begreppet semiotik innebär läran om tecken (Smidt, 2010). Termerna symbol och tecken 
är betydande för förståelsen av semiotikens funktion (ibid.). Symboler avser uttryck som 
innehåller och kommunicerar innebörd som till exempel siffror. Siffran 2 är en symbol 
som innehåller och kommunicerar värdet två, vilket är mer än ett och färre än tre. Tecken 
är både innehåll och form såsom ett vägmärke. Enligt Lindgren (2009), som stöder sig på 
Saussures (1970) definition av semiotikens principer, är alla kulturella uttryck uppbyggda 
av tecken. Kulturella uttryck blir således meningsbärande (ibid.). Gans (1999), vars teori 
Lindgren hänvisar till, argumenterar för att populärkulturella yttringar likväl förmedlar 
som återspeglar gemensamma kulturella konventioner. Populärkulturella produkter är 
därmed en manifestation av den sociala och kulturella kontext som både 
kulturproducenter och konsumenter ingår i (ibid.). Lindgren lägger fram att således kan 
populärkultur tolkas ha reellt socialt inflytande. Smidt stödjer Lindgrens uppfattning och 
i referens till Wells (1985, 1986, 1994, 1999) arbeten och teorier beskriver hon hur barn 
utvecklar sin förståelse av världen och skapar mening med hjälp av tolkningar av 
semiotiska system. 
 

2.3. Genusteoretiskt perspektiv och begrepp 
Med genus avses här historiskt, kulturellt och socialt skapat kön. Genus och kön anses 
höra oupplösligt samman med varandra (Blaise, 2005a; Davies, 2003). Dessa är även 
kontextuella begrepp då  de är förknippade med sociala strukturer (ibid.). Davies hävdar 
att kön och genus både skapas av och skapas inom individerna. Kön och genus 
konstrueras emellertid alltid i relation till sociala strukturer (ibid.). Manlighet och 
kvinnlighet är nedärvda och strukturella kvaliteter som återfinns i samhället, påpekar 
Davies, och inte individuella egenskaper. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 
(2009) refererar till Hirdman (1988, 2003) som menar att begreppet genus skapar 
förutsättningar för att kunna analysera uppfattningar, tankemönster och handlingar som 
bidrar till hur socialt kön kan förstås.  
 
Begreppet norm(er) är av betydelse i den här studien. Normer definieras av Hellman 
(2010) utifrån Martinsson (2008) som pekar på att norm avser det som i ett samhälle 
uppfattas vara normalt. Detta innebär emellertid, enligt Martinsson, att termen också för 
med sig sin motsats med andra ord det som betraktas som avvikande. Normer om vad det 
innebär att vara pojke och flicka samt vilka handlingsmönster respektive kategori 
möjliggör påverkar socialt samspel (Johansson, 2007; Hellman, 2010). Genusmönster, 
som också används i studien är ett samlingsbegrepp för hur normer och värderingar 
påverkar makt- och rollfördelning mellan flickor och pojkar (Öhman, 2011). Begreppet 
relaterar till genusmärkning vilket betecknar exempelvis ett populärkulturellt uttryck eller 
leksak som förväntas att konsumeras av ett visst kön (Hellman, 2010). Ett exempel på 
detta är bilar som är en typ av leksak vilken traditionellt varit märkt för pojkars 
konsumtion. 
 
När barn upptäcker och utvecklar sin förståelse av samhället innebär det att hen lär sig att 
positionera sig själv som flicka eller pojke på rätt sätt (Davies, 2003; Hellman, 2010). Att 
positionera sig som pojke eller flicka görs utifrån normer om vad dessa kategorier innebär 
och vad som är möjligt inom dem, menar Davies. Enligt Änggård (2005) är 
könstillhörighet förknippat med barns självuppfattning och identitet. Johansson (2007) 
påtalar att barn upplever vad som är ett acceptabelt, tillåtet och förväntat sätt att vara 
pojke eller flicka i mötet med andra. Barn erfar även vilka känslouttryck som pojkar eller 
flickor förväntas göra och i vilka sammanhang dessa kan uttryckas (ibid.). Enligt 
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Johansson är dessa förväntningar kulturellt betingade. Begreppen positionering och att 
positionera är väsentliga för studien då positionering är en del av hur barn gör kön i 
sammanhang som exempelvis förskolan. Här förstås flicka och pojke vara positioner med 
ett antal tillhörande egenskaper vilka barn måste förhålla sig till då de formar sin 
könsidentiet. I studien används också könsskapande. Med detta avses att barn i 
mellanmänskliga samspel gör och skapar mening kring kön (Davies, 2003). Barn 
förhandlar om betydelsen av genusmärkta normer och värderingar. Förhandlingar innebär 
att barnen i sociala samspel aktivt etablerar och omskapar innebörder av samt ger ny 
mening till normer i förhållande till kön (Hellman, 2010; Johansson, 2007). 
 

2.4. Låtsaslek 
I denna studie planeras att studera så kallad låtsaslek. Låtsaslek karakteriseras av ’som 
om’ (Öhman, 2011). Det vill säga att i leken gör barn med hjälp av sin fantasi olika sorters 
transformationer (ibid.). Öhman menar att i låtsaslek antar barn olika roller och låtsas vara 
i andra miljöer än i den verkliga miljö de befinner sig i. Duncan och Tarulli (2003) 
refererar till Vygotskij som menar att varje roll som barn gestaltar i lek är förknippad med 
sociala konventioner och beteenden, som i sin tur är uttryck för samhällets strukturer och 
normer. När barnet agerar i en roll betyder det, anser Duncan och Tarulli, att barnets 
kunskap och medvetenhet om specifika roll-relaterade regler ökar. Sålunda är låtsaslek 
enligt Smidt (2010), också i relation till Vygotskijs teori, en social arena och plats där 
barn kan pröva och tillämpa olika former av sociokulturell praxis. 
 
Innebörden av metakommunikation är ytterligare ett för denna studie betydelsefullt 
begrepp. Uttrycket använder Öhman (2011) med stöd av Bateson (1971, 1972) och syftar 
till barns kommunikation om leken då de befinner sig i leken. Öhman menar med 
hänvisning till Guss (2010) att i leken verkar barnet tillika som regissör, författare och 
skådespelare. Barns konversationer i leken är dialogiska hävdar Öhman. Det vill säga i 
samtalen försiggår förhandlingar och agerande parallellt. Metakommunikation sker både 
implicit och explicit (ibid.). Implicita former av metakommunikation i lek förekommer 
då barnen riktar kommunikationen direkt mot sitt eget agerande, såsom ’Då gick jag och 
lade mig’ (ibid.). Yttranden av implicit karaktär blir en del av lekens handling och narrativ 
(ibid.). Explicit lek-metakommunikation betecknar då barnen tydligt kommunicerar till 
varandra att de leker, till exempel genom att säga ’Vi leker att…’ (ibid.). Öhman påtalar 
att metakommunikation nyttjas av barn i flera avseenden då de leker. Bland annat fördelar 
barn roller och tar beslut om lekhandlingar via metakommunikation (ibid.). Emellertid 
lägger Öhman också fram, med referens till Silverstein (1993) och Sawyer (1997), att 
barns metakommunikation i lek ofta är pragmatisk och konkret. Således argumenterar 
Öhman för att barns lek i stället kan sägas ha metapragmatiska egenskaper. För att barn 
ska kunna delta i låtsaslek är kunskap om metapragmatiska strategier av vikt (ibid.). 
Begreppet innebär att barnet måste kunna tillämpa och inneha en berättarkompetens, med 
andra ord att barnet ska kunna förstå och använda sig av narrativ i leken. Likväl är språklig 
förmåga för att kunna få tillträde till leken samt kunna träda in i en roll metapragmatiska 
kompetenser (ibid.). Utan tidigare nämnda kompetenser kan barn inte nå intersubjektivitet 
i sin lek (ibid.). 
 
Med intersubjektivitet menas här det dialektiska förhållande som uppkommer då olika 
personers perspektiv möts i en social situation (Löfdahl, 2004). Det vill säga att 
människor möts med både tanke och handling (ibid.). Löfdahl refererar till Bakhtins 
(1986) dialogbegrepp för att förtydliga termen intersubjektivitet. Syftet med en dialog är 
inte att dess deltagare ska forma samma åsikter. Dialogens intention är i stället att 
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individen får möta olika uppfattningar och därigenom tillsammans med andra kunna 
urskilja och förstå något nytt (ibid.). Intersubjektivitet är en premiss för och ett resultat 
av gemensamt meningsskapande menar Löfdahl. När barn söker att uppnå 
intersubjektivitet i sin lek innebär det att barnen eftersträvar en gemensam förståelse av 
leken (Öhman, 2011). 
 
Öhman (2011) avser med lekvärld både en fysisk plats samt en värld som utgörs av de 
lekande barnens individuella inre bilder. Lekvärldar är av central betydelse för låtsaslekar 
(ibid.). För att skapa samsyn i förhållande till sina inre bilder kommunicerar de deltagande 
barnen kring lekvärlden med hjälp av implicit och explicit metakommunikation, enligt 
Öhman. Barn förhandlar även om rollfördelning och hur rollerna ska agera (ibid.). I 
lekvärlden kan barn tillsammans utforska och fördjupa sina kunskaper kring det tema som 
avhandlas (ibid.). Enligt Öhman är barns metapragmatiska kompetenser här av betydelse. 
Det vill säga barnets förmåga att skapa och följa narrativa, språkliga kunskaper samt 
förmågan att anta en roll. Teman och lekvärld blir i takt med barnets kompetens att göra 
symboliska representationer allt mer komplexa (ibid.). Symboliska representationer 
innebär, anser Öhman, då barn hämtar inspiration för deras lekar från delar av samhället 
som finns långt bort från barnet och som barnet har liten verklig erfarenhet av. Exempel 
på detta är massmediala intryck barnet fått av förslagsvis vulkaner och vulkanutbrott. 
Barnet har liten eller ingen reell erfarenhet av vulkanutbrott och befinner sig ofta på stor 
distans från dessa, men har ändå förmågan att gestalta dessa symboliskt i sin lek. 
Vygotskij (1995) hävdar att barns tidigare erfarenheter påverkar vilka lekvärldar barn 
använder. En stor del av innehållet i barns lekar är inspirerat av sådant som barnen 
observerat vuxna göra (ibid.). Lika viktigt är övriga kulturella kunskaper tillägger Smidt 
(2004). Smidt påtalar, med referens till Dyson (1993), hur barn använder symboliska 
representationer från olika kulturella källor för att väva samman dessa med nya teman 
som skapas i deras lekvärld. Barns val av lekvärld influerar såväl möjliga roller att anta i 
leken som vilka handlingar som är genomförbara (Jensen, 2013). 
 
Lekhandlingar definierar Jensen (2013) som lekens mikrostruktur. Med detta menar 
Jensen att lekhandlingar är lekens minsta beståndsdelar och att dessa kan innefatta såväl 
handlingar som kommunikation. Löfdahl (2004) anser att barns lekhandlingar är 
kulturella aktiviteter. Lekhandlingar är ett sätt för barn att tillägna sig kulturell kunskap 
och tillämpa de kulturella redskap som existerar i den kulturella, sociala och fysiska 
kontext som barnet finns i (ibid.). Till exempel genom att använda språket för att 
kommunicera. Enligt Löfdahl är lekhandlingar detsamma som medierade handlingar. 
Med andra ord blir lekhandlingar ett sätt för barn att mediera och förmedla kulturellt 
situerade normer, föreställningar och värderingar. Lekhandlingar som görs möjliga i 
leken står i relation till vilken lekvärld de utförs i och vilken roll barnet som utför 
handlingen har (Jensen, 2013). Tidigare nämnda metapragmatiska kompetenser är således 
aktuella för barnets förmåga att kunna avgöra vilka handlingar som är lämpliga för leken 
eller inte (Öhman, 2011).  
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3. Litteraturgenomgång 

Följande kapitel är en redogörelse för litteratur som använts i enlighet med studiens syfte 
och för att ge svar på de frågeställningar som ställs. Dessa lyfts fram längre fram i detta 
arbete. Tillika för att visa på vad som tidigare beforskats inom området. Litteraturen 
presenteras i tre huvudsakliga kategorier. I kategorierna redovisas tidigare forskning om 
barns populärkultur, könsskapande samt hur femininitet och maskulinitet gestaltas i barns 
populärkulturella lekar. Litteratur som redovisas här har eftersökts i såväl databaser för 
vetenskapliga artiklar som bibliotekskataloger. Här har nyckelord använts för att finna ett 
lämpligt underlag för denna studie. Nyckelord som nyttjats är ”populärkultur”, 
”förskola”, ”lek” samt ”genus”. I databaser som exempelvis ERIC har engelska 
översättningar av dessa ord brukats. 
 

3.1. Barn och populärkultur 
Populärkulturella teman är vanligt förekommande inom barns intressesfär (Marsh, 2000). 
Denna görs tillgänglig för barn genom en mängd olika källor som tv-program- och spel, 
applikationer för surfplattor och mobiler, leksaker och så vidare (Änggård, 2005). Hedges 
(2011) hävdar att barn för in sina intressen för populärkulturella teman in i förskolans 
värld. Barn gör detta exempelvis genom att ta med sig leksaker till förskolan eller 
använder sig av populärkultur i lek och/eller samtal (ibid.). Populärkultur som riktas till 
barn könsuppdelad (Änggård, 2005). Änggård menar att detta innebär att 
populärkulturella uttryck som filmer och leksaker tillverkas med antingen det ena eller 
det andra könet i åtanke. Likaså Morrow (2006) påtalar hur marknadsföring och 
distribution av populärkulturella uttryck och artefakter är genusmärkt. Vidare belyser 
Morrow att populärkultur bidrar till att barn upplever press att rätta sig efter genusmärkta 
förväntningar som förmedlas via populärkulturen.  Barn använder även populärkulturella 
artefakter, exempelvis kläder och leksaker, som redskap för att känna tillhörighet inom 
kamratgruppen (ibid.). Tillika Johansson, et al. (2013) med stöd av Sparrman (2006) delar 
denna uppfattning. För barnen i Fasts (2007) studie var populärkulturella artefakter en 
viktig markör för att visa på könstillhörighet. Hedges påvisar att för barn fungerar 
populärkultur inte enbart som en markör för kön, utan även som ett intresse för barn att 
mötas kring. Populärkultur är enligt Hedges bland annat ett redskap för barn att forma 
relationer. 
 
Wohlwend (2009, 2012) visar i sina studier att populärkultur förmedlar budskap om 
vilken identitet den som konsumerar populärkulturen förväntas ha. Således har 
populärkultur en meningsbärande funktion för barn (ibid.). Enligt Wohlwend är 
populärkulturella uttryck genusmärkta i hur de distribueras, marknadsförs och formges. 
Följaktligen förmedlar populärkulturella artefakter och uttryck normer och värderingar 
om hur pojkar och flickor bör leka, vara, och klä sig (ibid.). Öhman (2011) menar att i 
populärkulturen förekommer ofta stereotypa gestaltningar av pojkar och flickor. Pojkar 
får ofta gestalta rollen som handlingskraftig och god hjälte (ibid.). Flickornas roller, å 
andra sidan, förekommer inom hemmets sfär där utseende och relationer framställs som 
deras huvudsakliga intressen (ibid.). Johansson et al. (2013) resonerar i likhet med 
Wohlwend och Öhman. Författarna påtalar äen problematiken i att populärkulturens 
genusmärkta budskap skiljer sig ifrån den jämställdhetsretorik som annars är etablerad i 
samhället och i förskolan. Davies (2003) anser att är populärkultur en del av hur kunskap 
och makt förs samman i ett så kallat kunskapssystem. Kunskapssystem menar Davies 
syftar till system formade av auktoriteter eller genom sociala strukturer vilka förmedlar 
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kunskap om hur världen är formad (ibid.). Davies skriver att olika kunskapssystem 
innebär förtryck av en viss grupp av människor och möjliggörande för maktpositioner åt 
andra.  
 
Flertalet studier bekräftar att populärkultur kan vara problematisk i förhållande till barns 
könsskapande (se bland annat Johansson et al., 2013; Änggård, 2005; Öhman, 2011). 
Emellertid finns det ett antal andra studier som påvisar att populärkulturen kan vara en 
betydelsefull del av barns relationsskapande, utforskande av dualistiska värden såväl som 
könsskapande. Hedges (2011), Löfdahl (2004) och Marsh (2000) delar uppfattning om 
att lek med temat populärkulturella superhjältar kan bidra till  barns utvecklade förståelse 
av dualistiska värden, som ont/gott eller manligt/kvinnligt. Marsh förespråkar att alla 
barn, flickor som pojkar, bör uppmuntras att delta i och få tillgång till superhjältelek. 
Löfdahl stödjer Marsh uppfattning och hävdar att superhjältelek är ett sätt för barn att 
genom lek gestalta frågor om vad det innebär att vara människa. Frågor som inbegriper 
exempelvis vad det betyder att vara levande respektive död (ibid.). Hedges menar att 
populärkultur kan vara en användbar utgångspunkt i kritiska samtal om könsroller. Fast 
(2007, 2011) visar i båda sina studier att barn uppfattar populärkultur som engagerande, 
motiverande och intressant. Vidare belyser Wohlwend (2012) att barn intetdera är 
duperade offer för eller experter på populärkultur och det kommersiella systemet. Barn 
befinner sig mitt emellan dessa två värden anser Wohlwend och använder 
populärkulturen som ett verktyg för att utforska vad bland annat olika könsidentiteter 
innebär. 
 

3.2. Barn gör kön i populärkulturella lekar 
När barn använder sig av populärkulturella teman inom sina lekvärldar är det ett uttryck 
för barnets behov och intressen, påstår Löfdahl med referens till Vygotskij (1995). 
Löfdahls uppfattning stöds av Johansson och Pramling Samuelsson (2006). Likaledes 
fungerar populärkulturella teman och karaktärer som kunskapskällor beträffande sociala 
strukturer och normer menar Löfdahl. Barn använder sig av rollkaraktärer som hämtas 
från populärkulturella uttryck som kulturella redskap genom vilka de medierar och 
förmedlar kunskap om exempelvis genusmönster (ibid.). Saltmarsh (2009) hävdar att 
populärkultur är ett verktyg av vikt för barns identitetsskapande. Hon kallar 
populärkulturella uttryck  för ”kommunikativ valuta”1 (s. 54). I mellanmänskliga möten 
använder barnen populärkultur som en valuta med andra ord utbyter barn information om 
sitt sociala sammanhang via populärkulturella teman (ibid.). När barn interagerar med 
varandra samtidigt som de konsumerar populärkultur inbegriper det enligt Saltmarsh att 
barnet även positionerar sig själv och andra som subjekt. Vilket populärkulturellt uttryck 
ett barn väljer att konsumera medierar och förmedlar budskap till andra barn om det 
förstnämnda barnets identitet och könstillhörighet (Wohlwend, 2009). Även Fast (2007) 
talar om populärkulturella uttryck som av betydelse. Hon anser att populärkultur 
genererar ett kapital vars värde bestäms inom barngruppen och i mellanmänskliga möten 
barn emellan. Populärkultur kan bidra till barns gränsöverskridande beteende. Med andra 
ord kan barn oavsett kulturell, språklig och socioekonomisk tillhörighet dela intresse och 
förståelse för populärkulturella teman (ibid.). Dessutom påvisar Öhman (2011) är 
rollkaraktärer som förekommer i populärkulturella uttryck tydliga och därmed enkla för 
barn att imitera och använda i sin lek. 
 

                                                
1 Förf. anm.: Vår översättning av begreppet ”communicative currency” (Saltmarsh, 2009, s. 54). 



 

9 
 

Låtsaslek där populärkulturella figurer förekommer har benägenhet att ha fler 
avgränsningar och regler än exempelvis familjelek, lägger Öhman (2011) fram med stöd 
av Johnson, Christie och Wardle (2005). Enligt Löfdahl (2004) är de regler som barnen 
formulerar i låtsasleken en del av deras gemensamma meningsskapande. Reglerna är 
också relevanta för barnens låtsaslek för göra mening kring sociala strukturer och normer 
som barnen hämtar från olika kulturella källor (ibid.). Exempelvis då temat superhjältar 
förekommer i barnens lek finns det regler om hur rollen som superhjälte ska och kan agera 
i leken (ibid.) Reglerna som berör hur superhjälten ska gestaltas påverkas av genusmärkta 
normer och värderingar (Morrow, 2006). I populärkulturella låtsaslekar skapar barn 
förståelse för genusmärkta förväntningar och kan i förhållande till dessa pröva olika 
positioner, menar Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009). Uppfattningen 
stöds av Hellman (2010), som i sin studie kommer fram till att barn ofta undersöker och 
prövar genusmärkta normer i sina lekar. Hellman menar, med referens till Thorne (1993), 
att lek är barns arena för att förhandla om kulturella betydelser av kön och könsroller. 
 
All forskning som avser att studera flickor och pojkars lek visar på att lekmönster skiljer 
sig mellan könen (Löfdahl, 2004; Thorne, 1993, Öhman, 2011). Thorne (1993) 
argumenterar för att det finns en risk i att bedriva forskning som utgår ifrån antaganden 
om flickor och pojkars eventuella olikheter. En följd av sådan forskning kan enligt Thorne 
resultera i att bilden av att flickor och pojkar tillhör motsatta subkulturer förs vidare. 
Samtidigt påtalar Davies (2003) att berättelsestrukturer som förekommer i exempelvis 
kulturella uttryck och i barns lekar är en del av barnets sociala och kulturella 
sammanhang. Det vill säga fenomenet att pojkar och flickor uppvisar olika lekmönster är 
en aspekt av strukturella normer om manligt och kvinnligt som ett tudelat motsatspar 
(ibid.). Som tidigare nämnt är populärkultur riktad till barn en könsuppdelad marknad, 
vilket påverkar hur barnen leker lekar med populärkulturella teman (Änggård, 2005). 
Populärkulturella intressen kan sålunda bidra till en reell könsuppdelning bland barn. 
Änggårds uppfattning styrks av Öhman (2011). Hon argumenterar för att då barn 
använder sig av populärkulturella teman i sin lek visar de ofta upp ett mer stereotypt och 
upprepande beteende. Öhman menar att det beror på att i lekar med populärkulturellt tema 
finns ett fokus hos barnen på beteendet, exempelvis att jaga varandra och använda sig av 
symboliska teman såsom hjältar och monster. Den populärkulturella leken tolkas av 
Öhman sakna ett fokus på relationen mellan de roller som barnen agerar enligt.  
 
Pojkar och flickor föredrar att leka med barn av samma kön (Thorne, 1993). Enligt Thorne 
blir segregationen mellan könen större desto äldre barn blir. Fast (2007) visar, å andra 
sidan, på att barn utgår ifrån delade intressen då de väljer lekkamrater, men att barn 
vanligtvis delar intressen med barn av samma kön. Sålunda menar Fast att delade 
intressen föregår könstillhörighet då barn väljer vem de vill leka med. Fasts uppfattning 
stöds av Wohlwend (2009) som även skriver att populärkultur används av barn som 
kulturellt kapital för att skapa relationer med andra barn. I motsats till Thorne påvisar 
Löfdahl (2004) i sin studie att majoriteten av lekar som hon observerat var 
könsintegrerade. Emellertid hade flickorna och pojkarna olika favoritteman då de lekte 
könsuppdelat (ibid). Pojkarna i Löfdahls studie föredrog lekar där kontraster mellan 
styrka och svaghet samt äventyrslekar med spänningsinslag förekom. I flickornas lekar 
återfanns makt som favorittema, till exempel familjelekar (ibid.). Johansson (2007) 
hävdar att barns samspel i leken ramas in av olika teman, vilka kan vara genusmärkta. I 
likhet med Löfdahl menar Johansson att genusmärkta lekar understundom förekommer, 
men att barn även korsar könsgränser i lek. Öhman (2011) skriver instämmande med 
Johansson (2007) om hur flickors och pojkars samspel skiljer sig åt då de leker. Som 
Johansson tolkar även Öhman barnens samspel som i relation till vilket tema de leker, 
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detta med stöd av Ayresh och Levré (2006). Öhman hävdar att flickor tenderar att oftare 
leka relationslekar medan pojkar leker aktivitetslekar. Flickors lek förklarar Öhman har 
en mer mångsidig intrig och genom sin lek utvecklar flickor ofta ett rikt ordförråd 
beträffande relationer och känslor. Pojkars lek har däremot sällan en särskilt utvecklad 
intrig (ibid.). Samtidigt påtalar Öhman att de skillnader som kan observeras hos flickors 
och pojkars låtsaslekar och vilka populärkulturella uttryck de visar intresse för kan bero 
på genusmärkta normer och värderingar som vuxna omedvetet förmedlar. Genusmärkta 
förväntningar präglar vilka lekval barn gör till exempel beträffande tema för lek. Likväl 
påverkar dessa vilka lekkamrater och roller barn väljer att gestalta i sin lek (ibid.) 
 

3.3. Femininitet och maskulinitet i barns populärkulturella lekar 
Centralt för gestaltningar av femininitet inom barns populärkultur finns i rollen som 
prinsessa (Wohlwend, 2009, 2012; Änggård, 2005). Populärkulturella prinsessor 
förekommer i såväl Disney-produktioner som i filmer om figuren Barbie (ibid.). Enligt 
Wohlwend (2009) är prinsessan en arketyp vars egenskaper cirkulerar kring normen om 
kvinnlig skönhet. Wohlwend, med stöd av Blaise (2005b), visar på att normer om kvinnlig 
skönhet och kravet på att vara vacker har effekt på hur flickor gestaltade femininitet i sina 
lekar. Att agera femininitet i prinsesslek innebär bland annat särskilda sätt att röra sig på, 
kläder och att tala om smink (Wohlwend, 2009). Änggård hävdar emellertid motsatsen 
till detta i sin studie. Hon menar att flickor också positionerar prinsessan i aktiva roller 
som innehar agens och makt, i stället för att agera som den arketypiska och passiva 
prinssessan. I referens till Walkerdine (1990) påtalar Änggård (2005) att femininitet och 
makt inom barns lek ofta gestaltas som modern. Samtidigt argumenterar Davies (2003) 
för att modersrollen i lek enbart är en utsträckning av prinsessrollen. Att bli mamma är 
ett resultat av att ha varit en vacker prinsessa och fångat sin prins, menar Davies. 
 
När maskulinitet gestaltas inom barns populärkultur görs detta vanligtvis i form av 
superhjälten (Marsh, 2000). Dualistiska värden som ont och gott är betydande för 
superhjältelek. Emellertid kräver rollen som superhjälte en elak person som kan 
konstituera superhjälten som god (Davies, 2003). I likhet med rollen som prinsessa och 
moder är superhjälten ett tecken för status och makt, menar Davies. Rollen som ond utgör 
å andra sidan dess motsats (ibid.). Vanligtvis får barn med låg status i kamratgruppen i 
lek vara den onde (ibid.). Enligt Davies utgörs superhjälterollen av en kombination av 
våld och manlig välvilja. I såväl populärkulturella uttryck som barns lek vävs dessa 
motstridiga element samman (ibid). Davies menar att i barns lek gestaltas superhjälten 
ibland som vänlig och vårdande av barnen. Likaledes är superhjälteleken ett sätt för 
pojkar som innehar makt och status inom barngruppen att visa sin makt genom att 
dominera flickor och svagare pojkar (ibid.). Öhman (2011) karakteriserar handlingen för 
lek där superhjältar och dess onda motparter förekommer som ytlig och våldsam. Hon 
anser det vara problematiskt att det i dessa lekar används våld för att bekämpa de onda i 
stället för att hantera konflikten med hjälp av kommunikation och kompromisser. 
Samtidigt belyser Öhman att superhjältelek skapar möjligheter för barn att utforska 
komplexa teman som ont/gott, man/kvinna och rätt/fel. Även Marsh argumenterarför i sin 
studie. Marsh tillägger att när flickor deltar i superhjältelek innebär det en förhandling 
om vad som konstituerar maskulinitet och femininitet (ibid.).  
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4. Forskningsproblem 
 
Här presenteras den forskningsproblematik som förutsätter studien. Först beskrivs det 
generella problemområde som studien avser att behandla. Problemområdet redogörs för 
i en samhällelig och politisk kontext. Förskolans verksamhet och barnen som vistas där 
lyfts även fram. Vidare redovisas studiens syfte och de frågeställningar som studien 
planerar att utgå ifrån. 
 

4.1. Problemformulering 
Förskolan i Sverige ska bidra till och arbeta för jämställdhet mellan könen (Skolverket, 
2010). Uppdraget är en utsträckning av omformulerade och utökade mål för den svenska 
jämställdhetspolitiken (Prop. 2005/03:155). I sin proposition påpekar regeringen (ibid.) 
att skolan och förskolan är betydelsefulla arenor för barns identitetsskapande. Påståendet 
bekräftas även i ett antal andra studier (se bland annat Davies, 2003; Johansson et al., 
2013; Löfdahl, 2004; Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson, 2009). Under sin 
vistelse i förskolan och i de mellanmänskliga samspel som försiggår där gör barn 
erfarenheter av normer och värderingar som är relaterade till genus och genusmönster 
(Prop. 2005/03:155). Johansson (2007) menar att i dessa samspel upplever barn vad som 
är förväntade och möjliga sätt att vara flicka eller pojke. Löfdahl (2004) framhåller leken 
som en samspelsform där barn skapar mening kring könsroller. Leken förstås av Öhman 
(2011) som signifikant för hur barn skapar sig själva och varandra som könade subjekt. I 
lek använder barn olika kulturella källor som material för att utveckla sin kunskap om 
genus och genusmönster (Löfdahl, 2004; Öhman, 2011). Däribland finns populärkultur 
(Marsh, 2000; Morrow, 2006; Öhman, 2011). Populärkulturella uttryck som kulturella 
redskap i barns lek är utmärkande på så sätt att populärkulturen bidrar med ett material 
som förmedlar normer och värderingar som kan relateras till stereotypiska och 
traditionella könsroller (Öhman, 2011). Enligt Löfdahl medierar och förmedlar 
rollkaraktärer från populärkulturella uttryck en social kontext och ett genusmönster. 
Parallellt uppfattar barn uppfattar populärkulturella uttryck som intresseväckande och 
engagerande (Fast, 2007, 2011; Hedges, 2011). Sålunda är  populärkulturella uttryck en 
naturlig del av barns lek (Marsh, 2000; Morrow, 2006; Wohlwend, 2009, 2012; Öhman, 
2011). 
 
Sålunda kan populärkulturella uttryck i en förskolekontext vara problematiskt. Å ena 
sidan anser barn att populärkulturella produkter är spännande och intressanta (Fast, 2007, 
2011). Barn förhåller sig till populärkulturella uttryck med passion och innehar mängder 
av kunskaper om det uttryck de intresserar sig för (ibid.). Populärkulturens närvaro i 
förskolans verksamhet kan därmed anses vara berättigad. Särskilt då Lpfö 98 (Skolverket, 
2010) påtalar att barns intressen ska påverka didaktiska utgångspunkter för verksamheten. 
Å andra sidan är stereotypa skildringar av pojkar och flickor vanligt förekommande inom 
populärkulturen (se bland annat Öhman, 2011). Populärkultur riktas också medvetet av 
distributörer till antingen pojkar eller flickor (Änggård, 2005; Morrow, 2006; Öhman, 
2011). Den kan därför tolkas som ett uttryck för en samhällelig och kulturellt 
motverkande kraft i relation till förskolans jämställdhetsuppdrag. Föreliggande studie 
avser att undersöka vilka populärkulturella teman barnen på en av oss vald förskola 
använder i sin lek och hur dessa i så fall påverkar deras könsskapande.  
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4.2. Syfte och frågeställningar 
Examensarbetets syfte är att undersöka och kartlägga vilka förmodade populärkulturella 
teman som finns närvarande i barns låtsaslek under tre veckor. Undersökningen kommer 
att utgå från barnen på två avdelningar på en förskola. Barnen är mellan tre och fem år på 
avdelningarna ifråga. Huruvida det finns skillnader eller likheter beträffande hur 
populärkulturella uttryck påverkar leken avses i den här studien att granskas. 
Populärkulturella teman som förekommer på förskolan kommer därefter sättas i relation 
till barns möjliga könsskapande. Med detta menas vilka sätt att vara pojke respektive 
flicka möjliggörs i populärkulturella lekar på de utvalda avdelningarna. 

- Vilka populärkulturella teman finns närvarande i barns låtsaslek? 
- Vilka populärkulturella teman tycks tillhöra det ena eller det andra könet? 
- Finns det likheter och skillnader i hur barnen leker i förhållande till de olika teman 

och i så fall: 
- Hur påverkar detta barns skapande av kön? 
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5. Metod 
I följande kapitel redogörs för den metod som tillämpas i utförandet av studien. 
Utgångspunkten för de överväganden och strategiska val som gjorts i samband med valet 
av metod har i första hand varit studiens forskningsfrågor (Bjørndal, 2005). Då det i 
studien menas att studera barns lek har reflektioner kring etiska överväganden och 
forskningsetiska rekommendationer varit betydelsefulla för studiens utförande 
(Vetenskapsrådet, 2011; 2015).  
 

5.1. Urval 
I vår strävan för att uppnå studiens syfte kontaktades en biträdande förskolechef i en 
mellanstor stad i Sverige via mail (se Bilaga 1). Den biträdande förskolechefen har ansvar 
för flera kommunala förskolor i en av stadens stadsdelar. Hen gav sitt godkännande till 
att vi kontaktade nämnda förskolor. Den biträdande förskolechefen menade att 
pedagogerna på dessa förskolor skulle få avgöra huruvida de ansåg det lämpligt om 
studien kunde genomföras där. Inledningsvis kontaktades förskolorna via telefon där vi 
kortfattat berättade om studien. Om pedagogen så önskade kunde vi skicka ett mail där 
studien beskrevs utförligare. Samtliga uppvisade intresse för vidare information om 
studien och sedermera skickades mail till dessa kontaktpersoner. Varje kontaktperson 
åtog sig att informera det övriga arbetslaget om studien och uppgav att de efter en 
gemensam reflektion kunde återkomma till oss om ett beslut. En av förskolorna som 
kontaktats gav oss tillträde. Kontaktpersonen blev också den person som vi förde de etiska 
resonemangen med. Vi diskuterade även under vilken tidsperiod som det var lämpligt att 
studien genomfördes avseende datum samt tid på dagen. Vår kontaktperson nämnde att 
två av veckans arbetsdagar var olämpliga för observationerna ifråga. För att få tillräckligt 
med inspelat material kom vi sedermera att befinna oss på två av förskolans avdelningar 
tre dagar i veckan under tre veckor. 
 
Enligt studiens syfte var det enbart relevant för oss att utföra observationerna då barnen 
hade tid för valfria aktiviteter inomhus. Barnen på förskolan hade tid för detta cirka en 
timme per dag. Vår studie kom slutligen att baseras på sju observationstillfällen. 
Observationstillfällena resulterade i 30 videoinspelningar. Inspelningarna varierar i längd 
mellan 30 sekunder och 17 minuter. Av allt inspelat material ansåg vi att tolv inspelningar 
var relevanta för studien. Viss data exkluderades från studien. Det beror på att vissa 
inspelningar av barns lek gjordes utifall populärkulturella teman skulle uppkomma under 
lekens fortskridande, vilket det inte alltid gjorde. På avdelningarna där observationerna 
är gjorda är barnen mellan fyra och sex år. I studien förekommer två femåriga flickor, 
Vanja och Lina. Fyra pojkar figurerar också i det insamlade materialet, av vilka Dino och 
Pelle är fem år samt Dennis och Hampus som är fyra år. Nämnda barn har valts att 
inkluderas i studien eftersom innehållet i deras lek hör ihop med studiens syfte. Namnen 
på barnen är fingerade. Barnens vårdnadshavare har godkänt deras deltagande i studien. 
 

5.2. Insamling av data 
Insamlingsmetoden för studien har varit videoinspelningar. Data samlades in med hjälp 
av en surfplatta respektive digitalkamera. Valet av videoinspelning som 
dokumentationsmetod anser vi kunna motiveras på flera sätt. I jämförelse med 
fältanteckningar och ljudinspelningar är videoinspelning att föredra för att dokumentera 
samspel och kommunikativa handlingar (Bjørndal, 2005; Fennefoss & Jansen, 2009; 
Sparrman, 2003). Metoden är också relevant för att kunna besvara studiens 
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forskningsfrågor i och med att det valda dokumentationsinstrumentet kan förmedla en 
detaljrik återgivning av samspelet mellan barn (Bjørndal, 2005; Sparrman, 2003). 
Bjørndal menar att videoinspelning möjliggör dokumentation av såväl verbal som icke-
verbal kommunikation vilket kan underlätta analysarbetet efter studien. Vi har även 
noterat våra reflektioner under observationerna ifråga. Anteckningarna blev ett första 
utkast till analys. 
 
Under våra observationer av barns lek fanns det ett flertal aspekter att ta hänsyn till i 
förhållande till hur vi positionerade oss i de rum där barnen lekte. Bland annat var det 
betydelsefullt för oss att undvika att störa barnen i deras lek. Därför placerade vi oss aldrig 
centralt i rummet. Vi var dock alltid i närheten av de lekande barnen. Sparrman (2003) 
menar att då videoinspelning används som observationsinstrument kan det föra med sig 
att barnen upplever sig som iakttagna och att de blir obekväma. Vi försökte att undvika 
detta genom att vara uppmärksamma på barnens signaler till exempel om barnen gick 
undan eller verkade besvärade. Lika viktigt för oss var att barnen skulle kunna välja att 
gå undan och inte bli filmade. Därför bytte vi sällan plats under de stunder vi observerade 
och filmade. Samtidigt har detta dock inneburit att vissa delar av vår data är 
fragmentariskt i förhållande till vår inspelning av barnens lek, särskilt då de rör sig mellan 
flera rum på förskolan. Vi sökte att kompensera detta genom att placera oss i olika rum 
på avdelningen. Emellertid uppfattar vi detta som en etiskt riktig avvägning och som ett 
sätt att respektera de deltagande barnens integritet (Vetenskapsrådet, 2011). När 
videoinspelning brukas som observationsinstrument bör detta inramas av etiska och 
kritiska reflektioner (Fennefoss & Jansen, 2009; Sparrman, 2003; Lindgren & Sparrman, 
2003; Vetenskapsrådet, 2011, 2015). Särskilt när barn deltar (Vetenskapsrådet, 2011), 
2015). Vårdnadshavare och barn bör kunna ge sitt samtycke till att delta (ibid.). Inför 
studien utgick vi ifrån Vetenskapsrådets (2011) rekommendation om så kallat informerat 
samtycke. Med andra ord informerade vi vårdnadshavare på de båda avdelningar som 
berördes av studien. Samtliga vårdnadshavare på avdelningarna delgavs så kallade 
tillståndsblanketter (Se Bilaga 2). I tillståndsblanketten redovisas bland annat studiens 
syfte, vad som avses med videodokumentationen samt vad som kommer att analyseras i 
inspelningarna. Vårdnadshavarna uppmuntrades även att ta ställning till huruvida deras 
barn skulle få delta i studien eller inte. Utöver tillståndsblanketten sattes det upp ett 
informationsbrev (Se Bilaga 3) i de kapprum som nyttjades av avdelningarna. I 
informationsbrevet fanns förutom likartad information som nämndes i 
tillståndsblanketterna dessutom fotografier av oss som skulle genomföra studien. Vår 
avsikt med informationsbrevet var att om föräldrarna önskade ytterligare information om 
studien skulle de med hjälp av fotografierna kunna känna igen oss när vi rörde oss i 
förskoleverksamheten. 
 
Kravet på informerat samtycke kan vara problematiskt i förhållande när, som i vårt fall, 
yngre barn deltar i forskning. Barnen som deltar i studien är fyra till fem år. Fangen (2005) 
menar att åldersanpassad information om projektet bör delges barnen. Förskollärarna har 
delgivit barnen information om studien, Lärarna har också informerat om syftet med vår 
närvaro på förskolan under samlingar i förskolan, vilket pedagogerna på förskolan 
berättat för oss (Personlig kommunikation, 2015-10-20). När barnen har varit nyfikna på 
det vi gör har vi svarat på deras frågor och visat hur vi dokumenterar med hjälp av 
surfplatta/digitalkamera. Barn kan som tidigare nämnt uppleva det som obehagligt att bli 
filmade och uttrycka att de inte önskar att delta i studien genom flera icke-verbala medel 
(Fennefoss & Jansen, 2009; Lindgren & Sparrman, 2003; Sparrman, 2003). Det kan 
innebära att vi som observerar behöver vara särskilt uppmärksamma på de signaler som 
barn kan förmedla exempelvis via kroppsspråk. Då vi har uppfattat sådana signaler från 
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ett barn har vi stoppat och stängt av vårt inspelningsredskap. Det blev ett sätt för oss att 
visa respekt för barnet som subjekt och dennes mänskliga rättigheter (Qvarsell, 2003). 
Detta stämmer sålunda överens med Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) där 
barnets rätt att yttra sig i frågor som berör denne och att barnets rätt att bli hörd hävdas. 
 
All data som samlats in för studien ifråga har hanterats aktsamt. Vi har lagrat 
videoinspelningarna på ett USB-minne. USB-minnet har i sin tur förvarats på en säker 
plats, där det dels är oåtkomlig för obehöriga, dels där det inte riskerar att förstöras 
(Vetenskapsrådet, 2011). Data kommer att förvaras på Högskolan i Gävle i ett år från att 
denna studie publiceras och därefter kasseras. 
 

5.3. Bearbetning och analys 
Innan vi började bearbeta och analysera vårt insamlade datamaterial från 
videoinspelningarna tog vi del av de populärkulturella medier som framträtt i barnens 
lekar. Med detta avses filmen Frost (Buck & Lee, 2013) samt vissa avsnitt av tv-
produktionen Lego Ninjago (Jacobsen, 2011). Vi ansåg att detta var väsentligt för vår 
tolkning av barnens lek och i vilken utsträckning de använde sig av sitt valda 
populärkulturella tema i sin lek. 
 
Det som observerats i videoinspelningarna samt uppfattats av oss som av vikt utifrån 
studiens syfte och forskningsfrågor har transkriberats och kategoriserats. Allt 
audiovisuellt material har således inte skrivits ut. Kategorierna har utformats i relation till 
studiens forskningsfrågor och syfte. Materialet har vi syftat att återge fylligt och 
omfattande. Vi har avsett att återge barns samspel såväl som deras handlingar. Våra 
beskrivningar innehåller inte tolkningar av känslor, med andra ord har vi undvikit att 
beskriva barn som glada eller arga. Enligt vår uppfattning kan samband mellan tolkningar 
av känslouttryck och känslor hos den observerade inte bekräftas. Bjørndal (2005) menar 
att transkriptioner är fördelaktiga för analysprocessen i och med att de kan bidra till att 
olika former av kommunikation kan förstås på fler sätt. Likväl påpekar Bjørndal att detta 
kan vara en tidsödande process. Vinsterna med transkription som medel för bearbetning 
menar vi dock kompensera för den eventuella tidsödande process som det skulle kunna 
innebära. Det är av vikt för studiens kvalitet och tillförlitlighet att data bearbetas utförligt 
(Bjørndal, 2005; Fangen, 2005; Sparrman, 2003). För att analysera vårt insamlade 
datamaterial utifrån studiens syfte samt forskningsfrågor har vi strävat efter att förstå barn 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Teori om genus, populärkultur samt lek har också 
använts. Då vi analyserat transkriptionerna har fokus varit populärkulturella teman som 
framträder i vårt insamlade material. Likheter och skillnader mellan teman har också varit 
intressanta. Teman sattes därefter i relation till genus- och lekteori samt teorier om 
populärkultur. Således blev analysprocessen en växelverkan mellan data och teori. 
 
 

5.4. Studiens tillförlitlighet 
För att visa på studiens tillförlitlighet har vi använt oss av begrepp som lyfts fram av 
Stukát (2011) och Bryman (2011). Begreppet reliabilitet avser studiens mätnoggrannhet, 
det vill säga effektiviteten i det valda mätinstrumentet (Stukát, 2011). Bryman (2011) 
använder Guba och Lincolns (1985) begrepp ”trovärdighet” (s. 354) och ”pålitlighet” (s. 
355) i sin redogörelse för hur en studies tillförlitlighet kan mätas. Tidigare nämnda 
begrepp har även varit relevanta för föreliggande studie. Trovärdighet avser vår strävan 
att studiens data och beskrivningar av detta ska antas vara en acceptabel beskrivning av 
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verkligheten (ibid.). Det betyder att studien utförts korrekt i förhållande till de regler som 
finns gällande forskning och att barnen som deltar i studien har tagit del av och godkänt 
studiens redovisade resultat (ibid.). Pålitlighet innebär att en utförlig redogörelse av 
studiens metod finns beskriven (ibid.). 
 
Vår datainsamling består som tidigare nämnts av videoinspelningar, vilket påverkar 
studiens tillförlitlighet. Det med skäl av att den valda metoden medför en högre grad av 
reliabilitet i jämförelse med exempelvis fältanteckningar (Bjørndal, 2005). 
Videoinspelning är emellertid inte en kopia av verkligheten, utan enbart en representation 
(Bjørndal, 2005; Fennefoss & Jansen, 2009). Representationen som videoinspelningen 
utgör är i likhet med fältanteckningar präglad av observatörens tolkningar och val av 
fokus (ibid.). Det som försiggår utanför kamerans fokus innebär också en eventuell 
felkälla, då det skulle kunna vara av betydelse för förståelsen och tolkningen av det som 
dokumenteras med videoinspelning (Fennefoss & Jansen, 2009). I viss mån har vårt val 
av placering i förhållande till barnen då vi dokumenterat deras lek påverkat studiens 
tillförlitlighet. Då vi inte har menat att placera oss allt för nära barnen medför det att viss 
data inte kan utläsas såsom ansiktsuttryck.  Även transkriptioner kan påverkas av tolkning 
och förförståelse (Bjørndal, 2005). Skälet till att vi valde videoinspelning som metod var 
att få fram en bild som är så rättvis som möjlig i förhållande till deltagarna i studien. 
Deltagarna kan dock i det här fallet inte ge sitt godkännande beträffande att händelserna 
förmedlats på ett korrekt sätt vilket minskar studiens pålitlighet (Bryman, 2011). Det 
beror på deltagarnas ringa ålder. Beslutet att använda videoinspelning som verktyg för 
studiens syfte utgår ifrån flertalet studier som påvisar videoinspelning som särskilt 
lämpligt för att dokumentera samspel och kommunikation (Bjørndal, 2005; Fennefoss & 
Jansen, 2009; Sparrman, 2003). Möjligheten att kunna återgå till materialet för tolkning 
har bidragit till en mångfacetterad bild av deltagarnas handlingar och kommunikativa 
samspel. 
 
Med avsikt att öka studiens trovärdighet har vi gjort detaljerade beskrivningar av den 
valda metoden samt de skeenden som vi valt att inkludera i vår undersökning (Bryman, 
2011). Rimligheten i vår diskussion, analys och vårt resultat ska kunna utrönas med hjälp 
av transkriptionerna. Vi har kontinuerligt arbetat för att höja denna studies pålitlighet och 
tillförlitlighet. I vårt fall har detta skett med hjälp av ett kritiskt förhållningssätt till vår 
metod och dess resultat (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). 
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6. Resultat och analys 
I avsnittet som följer redovisas studiens resultat. Inledningsvis görs en sammanfattning 
av de populärkulturella medier som utgör teman för barnens lek. Dessa är tv-produktionen 
Lego Ninjago (Jacobsen, 2011) och filmen Frost (Buck & Lee, 2013). Lego Ninjago och 
Frost analyseras och tolkas semiotiskt utifrån eventuella meningsbärande funktioner. Med 
semiotisk analys avses här en analys där meningsbärande symboler och tecken inom det 
kulturella redskapet analyseras. Meningsbärande tecken och symboler analyseras i 
relation till genus och genusmönster (Hellman, 2010). Resultatet som framkommit utifrån 
data redovisas sedan. Materialet presenteras utifrån två kategorier, utifrån Lego Ninjago 
respektive Frost. Inom båda kategorierna redogörs för karakteristika för lekar utifrån 
respektive teman. 
 

6.1. Populärkulturella teman som förekommer i studien 
Här redogörs för de populärkulturella teman som förekommer i studien, det vill säga Lego 
Ninjago och Frost. Därefter görs en så kallad semiotisk analys av dessa teman. Det 
innebär att de populärkulturella uttrycken har analyserats utifrån hur och vilka budskap 
som förmedlas genom dessa. 
 

6.1.1. Lego	Ninjago	
Lego Ninjago är en animerad tv-produktion vars handling utspelar sig i landet Ninjago. 
Produktionens huvudkaraktärer består av fyra ninjor och Sensei Wu, som är ninjornas 
mentor och vägledare. Ninja syftar till en särskild sorts japansk soldat som utövar 
kampsport. Nämnda karaktärer är goda och fungerar som landets och dess befolknings 
beskyddare. Ninjorna har var sin individuell färg, element och vapen, vilka det redogörs 
för i ”Figur 1: Tabell över ninjornas namn och egenskaper” som visas nedan. Med element 
menas här grundelementen det vill säga jord, eld, luft och vatten. Ninjorna och Sensei Wu 
bor även tillsammans med Nya, som är syster till en av ninjorna. Hon är ingen ninja utan 
fungerar som en hjälpreda i hushållet.  
 

NAMN FÄRG ELEMENT VAPEN 

Kai: Röd Eld Flammande svärd 

Cole: Svart Jord Jordskredens lie 

Jay: Blå Blixt Blixtens nunchaku 

Zane: Vit Is Iskaststjärnor 

Figur 1: Tabell över ninjornas namn och egenskaper (LEGO, u.å.). 

 
Utöver sina vapen, använder de fyra ninjorna sig av kampsporten spinjitzu för att försvara 
landet Ninjago och dess befolkning. Spinjitzu är då ninjan av egen kraft skapar en rotation 
så stark att hen förvandlas till en tornado i samma storlek som ninjan själv. Som motpoler 
till de goda ninjorna och till Sensei Wu förekommer även ett antal onda figurer. Ormfolket 
är ett exempel på onda karaktärer som existerar i landet Ninjago. De är ett folkslag vilka 
utgörs av karaktärer som både till fullo är ormar samt karaktärer som är ett sorts 
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mellanting av människa och orm. Ormfolket kan bland annat hypnotisera människor och 
på så sätt styra dem. 
 

6.1.2. Frost	
Frost är en animerad musikal i långfilmsformat. Filmens huvudkaraktärer är systrarna och 
tillika prinsessorna Elsa och Anna. Den äldre systern Elsa ska så småningom bli drottning 
över landet Arendal i vilket filmen utspelar sig i. Då flickorna är barn visar det sig att Elsa 
har förmågan att med sina händer transformera saker och levande varelser till is. 
Sedermera resulterar denna förmåga i en olycka som leder till att systrarnas föräldrar 
isolerar Elsa. När Elsa upplever starka känslor, som då hon blir så ledsen att hon blir 
förtvivlad, kan hon inte kontrollera sin förmåga. Det innebär att Elsa då hon känner 
exempelvis ilska väldigt starkt spontant och okontrollerat skjuter is ut ur sina händer. 
Därför hålls Elsas förmåga hemlig för både Anna och resten av befolkningen i kungariket 
Arendal. Filmens inledande scener visar hur Anna längtar efter kontakt med sin syster. 
När prinssessorna växer upp och Elsa blir krönt till drottning avslöjas hennes hemlighet 
på grund av ett gräl hon har med Anna. Elsa blir då avsatt som drottning samt förvisad 
från staden och sitt kungadöme. Elsa upplever då oerhörd sorg på grund av att hon blir 
förvisad från sin hemstad. I och med att hon då inte kan kontrollera sin förmåga skapas 
en evig vinter i Arendal. Elsa beger sig därefter upp i bergen där hon bygger ett slott av 
is. Anna ger sig då iväg för att leta rätt på sin syster. 
 

6.1.3. Analys	av	Lego	Ninjago	och	Frost	som	semiotiska	system	
I analysen av Lego Ninjago framkommer en övergripande tematik gällande symboliska 
värden som gott och ont. Godhet gestaltas genom ninjorna och dess mentor Sensei Wu. 
Vad som utmärker dessa karaktärer som goda är deras strävan att hjälpa andra. Ninjorna 
gör detta genom direktkontakt med det onda det vill säga Ormfolket, där de använder sina 
vapen och kunskap om spinjitzu. Sensei Wu undervisar och bidrar till ninjornas 
utveckling vilket så småningom bidrar till att bekämpa ondska. Ninjorna och Sensei Wu 
blir således semiotiska tecken som med andra ord representerar värdet godhet. De är 
också män/pojkar. Följaktligen kan vissa egenskaper av och normer om manlighet 
uttolkas i serien Lego Ninjago. Pojkar, vilket ninjorna är, bör sträva efter att rädda andra 
och beskydda dem från faror. För att göra detta används vapen och styrka som centrala 
hjälpmedel. Tecken för ondska, som till exempel Ormfolket, blir relevant för hur 
manlighet konstrueras i Lego Ninjago i och med att dessa skapar faran och utgör ett hot. 
De är essentiella för att mannen i slutändan ska kunna bli en hjälte. Nya fungerar som en 
representation av kvinnlighet i Lego Ninjago. Med representation avses här en figur som 
i sin utformning och gestaltning förmedlar ett visst värde, vilket i det här fallet är 
kvinnlighet. Nya blir alltså ett budskap som förmedlar vad kvinnlighet är och kan vara. 
Hon är i mångt och mycket en motsats till ninjorna, det vill säga pojkarna. Nya är ingen 
ninja och hon kan inte spinjitzu. I stället är hennes bidragande funktion för att motarbeta 
ondska främst att ta hand om hushållet. På så vis gestaltas manligt och kvinnligt som 
motsatspar i Lego Ninjago.  
 
Systrarna Elsa och Anna fungerar i filmen Frost som meningsbärande tecken vilka 
medierar och förmedlar budskap beträffande kvinnligt genus, vilket sålunda även berör 
flickor. De båda systrarna är monarker. Det kan tolkas som talande för vilka 
maktpositioner kvinnor kan ha och förvärva.  Kungligt ämbete är något som ärvs av män 
eller anskaffas genom relationer med män. Elsa ärver sin position som statschef av sin 
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far. Vidare skiljer sig karaktären Elsa från Anna på så sätt att Elsa, i egenskap av äldre 
syster, uppfattas inneha moderliga kvaliteter. Elsa lämnar staden både för att hon blivit 
förvisad och för att hon vill beskydda Arendals invånare och Anna. Det kan tolkas som 
att kvinnlighet innebär i utsträckningen också att vara en självuppoffrande moder. I detta 
avseende kan Elsa förstås som att hon söker att bekämpa ondska med sitt välmående som 
insats, i likhet med ninjorna från Lego Ninjago. Samtidigt är Elsas position passiv i 
jämförelse med ninjorna, hon isolerar sig själv för att kunna hjälpa andra. Då Elsa lämnar 
staden ger sig Anna iväg för att leta efter henne. Anna klarar inte uppdraget själv utan 
måste söka hjälp av en bergsman och hans ren. 
 
Förutom ovanstående resonemang finns det ytterligare olikheter mellan Lego Ninjago 
och Frost som semiotiska tecken. Elsa och Annas utseenden är detaljrikt skildrade, 
särskilt i jämförelse med ninjorna i Lego Ninjago. Elsa och Annas ansiktsdrag, ögonfärg 
och kroppsfigurer kan tydligt urskiljas. Ninjorna å andra sidan är i tv-produktionen 
legofigurer med få individuella och ytliga karaktärsdrag. Deras kännetecken består 
exempelvis av ärr. Utseende och skönhet kan sägas få ett högre värde då kvinnlighet 
gestaltas än då manlighet gör det. 
 

6.2. Lego Ninjago 
Här redovisas utifrån studiens syfte och frågeställningar hur studiens medverkande barn 
leker Lego Ninjago. Leken beskrivs utifrån två kategorier. Avslutningsvis analyseras hur 
könet pojke och pojkighet konstrueras i leken. 
 

6.2.1. Lekvärld,	roller	och	lekhandlingar	
Då Lego Ninjago förekommer i barnens lekvärld och således i deras låtsaslek 
karakteriseras dess tillhörande lekhandlingar som rörliga och snabba. I våra observationer 
av barnen tolkas separata lekhandlingar som svåra att urskilja i och med att de sker i snabb 
följd. I stället kan dessa tydas först då videoinspelningarna granskats och transkriberats. 
I våra transkriptioner uppfattar vi barnens lekvärld som präglad av en mångfald av 
händelser. Den stora mängd och variation av händelser i leken påverkar hur barnen rör 
sig i den faktiska miljön och hur de använder artefakter och möbler. I sin lek använder 
barnen en soffa som farkost vilken de hoppar på och av för att ta sig till olika platser inom 
lekvärlden. Barnen rör sig mellan olika platser i rummet, detta genom att hoppa eller 
genom att springa och skutta. De har tillverkat svärd och kuber av byggmaterialet Clics 
som de använder som vapen. Materialet består av kvadrater i hårdplats i olika färger. 
Kvadraterna går att sätt ihop och på så sätt forma olika konstruktioner. Lekens rörlighet 
och mångfald av lekhandlingar kan ses i exemplet nedan. 
 
Exempel 1: 

Hampus och Dino befinner sig i avdelningens byggrum. Där finns det olika sorters 
material som kan användas för konstruktioner, exempelvis kaplastavar. De står på 
en rund matta mitt i rummet. De fäktas med sina svärd och gör tillhörande 
ljudeffekter. Svärden har de tillverkat av Clics. Hampus är fyra år och Dino är fem 
år. 

Hampus:  Titta, titta på ormarna när jag gör så här [Är utanför bild] 

Dino:  Jag ska titta på ormarna och vi dödar dem [Slår med sitt svärd 
i luften. Han hoppar sedan jämfota framåt och hugger 



 

20 
 

ytterligare ett par gånger med sitt svärd i luften. Han hoppar 
därefter vidare på mattan] 

Hampus: [Går hukande fram till ett hörn i rummet. Han håller i en liten 
del av ett tomt papprör] Jag [ohörbart] ormarna! [Dino är 
framme vid honom] 

Dino rör sig nu kors och tvärs över mattan. Han hoppar över andra barn som sitter 
och bygger på mattan. Han hoppar tillbaka till Hampus, sätter sig på golvet och 
sätter sedan pappröret över sina händer. 

Dino:  Hjälp, jag sitter fast kompis! [Till Hampus] Hjälp, snälla!  

Hampus använder sitt Clicssvärd för att ’såga upp’ pappröret. Han gör tillhörande 
ljudeffekter. Han lyfter sedan av pappröret och imiterar, vad som kan tolkas av 
som en explosion utifrån hans de tillhörande ljudeffekterna. Han lägger pappröret 
på golvet. 

Dino:  Tack! [reser sig upp och plockar upp pappröret] 

 
Förutom att ovanstående exempel demonstrerar fysisk rörlighet i barnens lekhandlingar 
visar exemplet dessutom på förekomsten av vapen och våld i lekvärlden. Hampus och 
Dino medierar och förmedlar sin kunskap om hur vapen används i låtsasleken samt mot 
vilka våldet bör riktas, vilket i det här fallet är de onda. Barnens agerande överensstämmer 
även beträffande hur och vilka vapen som används i tv-produktionen Lego Ninjago. Tv-
produktionens ninjor använder sig av olika former av handhållna vapen och kastvapen 
(Se ”Figur 1: Tabell över ninjornas namn och egenskaper” i avsnitt 6.1.1.). Uppvisningar 
av styrka och kraft förekommer flitigt som lekhandling då barnen nyttjar sina vapen. När 
barnen leker observerar vi att de ofta gör ljudeffekter med tillhörande rörelser av sina 
vapen. De skriker och gör läten för att signalera att de använder sin styrka då de nyttjar 
sina vapen. Vapnen som barnen använder riktas emellertid aldrig mot de andra barnen i 
leken. Enligt vår åsikt utmärks lekhandlingarna i just det här exemplet av en Lego 
Ninjago-lek av att hjälpa varandra och att arbeta i lag. 
 
Ninjornas huvudsakliga mål, i såväl tv-produktion som barnens i denna studie lek, är att 
bekämpa och motverka ondska. Ondska förekommer i leken i form som tidigare nämnt 
av Ormfolket. Det är emellertid inte något barn som agerar i denna roll, utan Ormfolket 
existerar enbart i barnens lekvärld. Att anta rollen som symboliserar ondska tycks inte 
vara önskvärt bland barnen. I stället är det rollen som ninja som barnen agerar enligt. Vid 
samtliga observerade lektillfällen på förskolan är det inte något barn som gestaltar 
Ormfolk eller andra onda typer av roller. 
 

6.2.2. Kommunikation	och	intersubjektivitet	
Lego Ninjago-leken som förekommer på förskolan ifråga tolkas vara intersubjektiv. 
Barnen har då en gemensam förståelse för lekens lekvärld samt vilka handlingar och roller 
som är möjliga inom lekvärlden. Det vill säga barns individuella inre bilder av leken 
överensstämmer med de andra barnens som deltar i leken. Exemplet nedan visar även på 
hur barnen använder sina metapragmatiska kompetenser för att utveckla både leken och 
de roller som gestaltas. Här synliggörs hur barnen använder sig av sin berättarkompetens 
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för att föra leken vidare. Dessutom utnyttjar barnen sin språkliga förmåga för att 
kommunicera kring lekens handling samt kunskap om hur roller antas i leken. 
 
Exempel 2: 

Hampus, Dennis, Dino och Pelle leker i avdelningens byggrum. De har tillverkat 
vapen av Clics. Hampus, Dino och Pelle har svärd. Dennis har kuber som han 
kastar. Det finns inga andra barn i rummet. Hampus och Dennis är fyra år. Dino 
och Pelle är fem år. 

Hampus:  å, å, då kommer ormarna och tar mig [Han låtsas bli dragen 
bakåt och håller sig om halsen] 

Både Dennis och Dino hoppar ned från soffan och börjar kasta kuber/fäktas. Pelle, 
som redan står på golvet, börjar också fäktas med sitt svärd. De fäktas inte med 
varandra eller något annat barn. Rörelserna sker i luften. Hampus faller till golvet. 

Dino:   [Skriker] AARGHH! [Svingar med sitt svärd] 

Pelle ramlar också till golvet. Dino ser detta och hjälper honom upp. 

Dino:  Du måst, du måste, du kan inte simma [Till Pelle samtidigt 
som han hjälper honom upp]. Jag hjälpte dig. [Dino leder Pelle 
tillbaka till soffan] 

 
De direktiv som implicit och underförstått görs då barnen på förskolan leker observeras 
sällan leda till argumentationer eller ytterligare diskussioner. Samspelet förstås som 
dialogiskt det vill säga handlingar och verbal kommunikation försiggår samtidigt. 
Förhandlingar om roller sker enbart i undantagsfall. Vilka roller barnen agerar enligt 
nämns förbigående då det är relevant för lekens handling, som då en av pojkarna använder 
ett vapen som är specifikt för ninjan som denna gestaltar. Implicita och indirekta direktiv 
innebär att barnen utvecklar leken genom att beskriva något nytt som händer. Exempel 
på detta är då Hampus blir attackerad av ormarna i ovanstående utdrag. Beskrivningen 
utgör också ett förslag på hur lekens handling ska fortsätta. Förslaget görs underförstått. 
Barnen följer varandras förslag och handlingsinitiativ instinktivt. De är dessutom snabba 
på att uppfatta direktivet med svarande handlingar, vilket illustreras i exemplet ovan. 
Hampus gör ett verbalt metakommunikativt uttalande som omedelbart följs upp av de 
andra tre lekande pojkarna. Pelle utför en lekhandling som saknar verbal kommunikation, 
det vill säga Pelle faller ihop på golvet. Handlingen får Pelle ändock omedelbart respons 
på av Dino, som hjälper Pelle upp. I och med detta för Dino också lekens handling vidare 
genom nya implicita metakommunikativa uttalanden där han påtalar simning och att de 
måste simma tillbaka till sin imaginära farkost. Implicit och indirekt påverkar Dino 
genom händelsen hur lekvärlden ser ut.  
 

6.2.3. Barn	skapar	könet	pojke	utifrån	Lego	Ninjago	
Det är bara pojkar som dokumenteras leka Lego Ninjago på låtsas. Att inga flickor 
observeras delta i att leka Lego Ninjago kan antas vara en markör som visar att Lego 
Ninjago är ett lektema som tillhör pojkar. Temat tillhör i det yttersta en viss grupp barn 
på förskolan som förekommer i studien, men som tidigare nämnt är samtliga av dessa 
pojkar. Lego Ninjago kan sålunda tolkas vara en aspekt av hur könet pojke konstrueras 
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på förskolan ifråga. När barnen låtsasleker kan vissa eftersträvansvärda ideal urskiljas 
som stereotypt kan sägas tillhöra manlighet. Leken och dess innehåll har påverkan på hur 
barnen uppfattar vad manlighet innebär, vilket i utsträckningen har inverkan på hur de 
kan skapa könet pojke. I Lego Ninjago-leken är styrka, kunskap om hur vapen behärskas 
och mod är viktiga egenskaper att inneha. Särskilt då dessa i slutändan leder till att 
mannen eller pojken blir en hjälte. Vi gör denna tolkning med hjälp av låtsaslekens 
lekvärld, roller och handlingsmöjligheter. Tidigare nämnda egenskaper är även uttryck 
för makt. Att visa sin styrka i relation till någon annan, som därmed blir den svagare, kan 
tolkas vara ett medel för att uppvisa sin makt över denna. Emellertid görs inte detta i 
förhållande till andra barn då pojkarna i den här studien leker. Vikten av att använda 
nämnda egenskaper i goda syften understryks i leken. Mannen bör sålunda kunna uttrycka 
en kombination av styrka, våld och välvilja. Barnen, i sina roller som ninjor, räddar 
varandra från faror, samarbetar och söker att tillsammans bekämpa Ormfolket. 
Lekvärlden som barnen i studien befinner sig i samt i de lekhandlingar de utför visar stora 
likheter med kulturprodukten Lego Ninjago.  
 

6.3. Frost 
Följande avsnitt redovisar hur barn leker Frost-lek. Resultatet är uppdelat i två kategorier. 
Här analyseras också hur barnen skapar könet flicka och flickighet genom sin lek. 
  

6.3.1. Lekvärld,	roller	och	lekhandlingar	
Barnen som inspireras av filmen Frost i sin låtsaslek använder sig av och formar rummet 
de befinner sig i samt vissa material för sin lekvärld. De har till exempel ett tygstycke 
som markerar vem som har rollen som Elsa och som barnen bär som en mantel när de 
föreställer Elsa. I rummet på förskolan använder de lekande barnen sig av två hörn vilka 
de benämner som hus. Varje hus tillhör en av lekens möjliga roller, Elsa eller Anna. I det 
ena huset finns en madrass som ligger på golvet och i det andra en docksäng. Huset med 
en madrass på golvet tillhör rollen Elsa och huset med docksängen är Annas. Husen och 
sängarna fungerar som utgångspunkter för en av de två återkommande lekhandlingar som 
utförs av barnen i leken. Lekhandlingen består av att det barn som har rollen som Elsa 
ska gå till Annas hus för att väcka Anna. Scenen för lekhandlingen inleds med att 
rollkaraktärerna Elsa och Anna befinner sig i sina respektive hus och sover. Elsa ligger 
på madrassen på golvet och Anna i docksängen. I exemplet nedan visas hur Vanja och 
Lina inledningsvis förhandlar om vem av dem som ska agera i vilken roll. Därefter utför 
de scenen.  
 
Exempel 3: 

Vanja och Lina, båda fem år, leker i den så kallade hemvrån. Här finns bland annat 
en spis och dockor att tillgå som lekmaterial. Hemvrån är ett eget rum på förskolan, 
det vill säga utrymmet avses inte att delas med andra typer av aktiviteter eller 
material. Inledningsvis står Lina på golvet då hon samtalar med Vanja.  

Vanja:  [Till Lina] Var e (ohörbart). Nu ska jag va Elsa [Går för att 
hämta tygstycket som hör till Elsarollen] [Vanja sätter sig på 
madrassen i Elsas hus] 

Lina:  Du kan bli, du kan [går mot Vanja] Du är Elsamamma å du 
kom till (ohörbart) och du gå till din kompis. Du är Anna 
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[Pekar på Vanja, vänder sig sedan om och går till docksängen 
där hon sätter sig] 

Vanja:  Men jag skulle inte va Anna, ja ska va Elsa  

Lina:   Då är jag, då är jag Anna 

Vanja:  Okej jag ska vakna dig [Reser sig upp och tar upp tygstycket 
till Elsarollen] 

Lina:   Du, du, du, duuuu … [Tittar sig omkring i rummet] 

Vanja:  Jag är Elsa [Lägger sig på madrass i huset. Lina lägger sig ned 
i docksängen] 

 
Scenen återupprepas ett flertal gånger. Rollerna omfördelas inför varje upprepning av 
scenen. Vår tolkning är att exemplet ovan visar på en särskild dynamik inom lekvärlden 
där Frost är centralt tema, vilket är att det finns en roll som är ”stor” och en som är ”liten”. 
Den ”stora” rollen har Elsa och den ”lilla” är Annas. Begreppen stor och liten gestaltas 
av barnen även genom att de antar roller som Elsa-mamma och Elsa-bebis. Elsa-mamma 
och Elsa-bebis är barnens beteckning för deras variation av rollen som Elsa. Med andra 
ord agerar alltså båda barnen i rollen som Elsa men en av dem har rollen som mamma 
och en som barn. Att anta rollen som ”stor” eller ”liten” påverkar vilket rörelsemönster 
som det lekande barnet använder. Barnet som exempelvis innehar rollen som liten kryper 
på alla fyra i stället för att gå. Rollen som stor inbegriper i sin tur olika sorters ansvar som 
utövas i form av lekhandlingar som att vakta den lille. 
 
Den andra scen som barnen agerar i Frost-lek är då barnen ”gör is” på varandra. Scenen 
i leken går ut på att Elsa ”gör is” på och fryser Anna. När Elsa ska göra is på Anna lyfter 
båda barnen upp en av sina händer och med sin respektive öppna handflata riktas den mot 
den andres hand. Därefter ska barnet som gestaltar Anna stå stilla. Lekhandlingen 
påminner om det rörelsemönster som kan ses i filmen Frosts slutscen där Elsa av en 
olycka transformerar Anna till is. Vid det tillfället i filmen håller både Anna och Elsa upp 
sina armar och riktar sina öppna handflator mot varandra. 
 

6.3.2. Kommunikation	och	intersubjektivitet	
Vanja och Lina, barnen på förskolan ifråga som observeras leka Frost, förhandlar och 
kommunicerar om sin lek kontinuerligt då deras lek spelas in. Bland annat förhandlar de 
om rollfördelning sju gånger under ett 20-minuter långt av oss dokumenterat lek-tillfälle. 
Sålunda omfördelas rollerna i genomsnitt var tredje minut. Diskussionerna mellan Vanja 
och Lina är praktiska och konkreta. Rollförhandlingen efterföljs också vid de flesta 
tillfällen av lekhandlingsdirektiv, det vill säga här vad karaktärerna ska göra och vad som 
ska hända härnäst. 
 
Exempel 4: 

Vanja och Lina är i hemvrån och som är ett avskilt rum på förskolan. Här finns det 
bara material som hör till lekar med temat familj. Rummet har en dörr, som är 
stängd. Huset som benämns i exemplet är ett av de hus som barnen använder sig 
av i leken. Lekvärldens Elsa och Anna har var sitt hus. Elsas hus är en madrass 
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som ligger i ett hörn på golvet. I motsatt hörn finns Annas hus som består av en 
docksäng. 

Vanja:  Näej [Snurrar runt] du får inte .. kan du inte (ohörbart) [snurrar 
runt på golvet samtidigt som hon talar] då får du vara Elsa, ja 
ska va Anna 

Lina:  [Till Vanja] Du kan gå till ditt hus [Pekar mot hörnet där 
Annas hus är] 

Vanja:  Okej [Går på alla fyra dit.] 

Lina:  [Tittar på Vanja] Du är Anna [Vanja reser sig upp och 
småspringer till Annas hus] 

Lina:   Vi ska leta efter dig! 

Vanja har gömt sig under ett skynke som hänger längs väggen, men hon kommer 
fram från under täcket innan Lina har börjat leta. Vanja småspringer mot Lina. 

Lina:   Nej sen går du till mitt hus  

 
I ovanstående exempel redovisas hur Vanja och Lina arbetar aktivt för att nå 
intersubjektivitet i samt gemensam förståelse för sin lek. De använder sig flitigt av 
metakommunikation. Vad som dirigeras eller bestäms i samtalet gestaltas därefter av 
barnen. Lekhandling och metakommunikation sker sällan parallellt. I stället gör Vanja 
och Lina mindre avbrott i leken där de omförhandlar roller och beslutar om vilka 
lekhandlingar som ska ske härnäst. De olika lekhandlingar som Vanja och Lina utför 
utifrån förhandlingarna går sällan utanför de initiala instruktioner som de beslutat om. 
Om en lekhandling inte är överensstämmande med direktiven som föregått i samtalet 
mellan Lina och Vanja sker ett nytt avbrott, där förtydliganden av direktivet och 
ytterligare förhandlande samtal förs. Även val av rekvisita, det vill säga de tygstycken 
som brukas av Vanja och Lina i leken, blir föremål för diskussion. Nedan redovisas detta. 
 
Exempel 5: 

Lina och Vanja befinner sig i hemvrån. Lina har haft på sig tygstycket som Vanja 
använt för att markera vem av dem som ska agera rollen som Elsa, men tar nu av 
sig det. Tygstycket är stormönstrat och har många färger. 

Lina:  Vanja! [Håller i tygstycket och tittar på Vanja] Elsa har.. Elsa 
har blå .. 

Vanja:  [Kommer tillbaka och pekar på tygstycket] Det där är blå, titta 
här [Sätter sig ned på golvet och pekar ut färgen blå på 
tygstycket. Därefter reser hon sig upp och går] Okej nu får du 
va blå. 

I exemplet ifrågasätter Lina valet av ett tygstycke som har allt för många färger, vilket 
inte sammanfaller med hur den Elsa som finns i filmen ser ut. Vanja argumenterar för 
tygstycket, då färgen blå faktiskt finns på tygstycket.  
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6.3.3. Barn	skapar	könet	flicka	utifrån	Frost	
Temat Frost förekommer bara i flickors låtsaslek i denna studie. Det kan därmed förstås 
tillhöra könet flicka på förskolan som förekommer studien. Tilläggas bör att en av 
flickorna även bär kläder med tryck av ”Anna” och ”Elsa”, vilket flera av flickorna på 
förskolan observeras göra i samband med föreliggande studie. Centralt för Frost-lek 
upplevs vara förhandlingar och att kunna kommunicera med varandra. Enligt vår tolkning 
ges stort utrymme till att planera lekhandlingar och ge varandra direktiv. De konstanta 
rollbytena tolkas som ett sätt att turas om i leken och att ge utrymme för båda lekdeltagare 
att få pröva olika roller. Såväl Lina som Vanja får inneha maktpositioner i leken. Elsa är 
central för denna position, men rollen breddas i sammanhanget då Lina och Vanja även 
gör uppdelningen Elsa-mamma och Elsa-barn. Barnen får också agera utifrån roller som 
har mindre makt vilken i det här fallet utgår ifrån karaktären Anna. Begreppen mamma 
och barn nämns av Vanja och Lina alltid i samband med Elsa eller Anna, det vill säga 
möjliga roller benämns som Elsa-mamma, Elsa-barn samt stor eller liten Anna. 
 
Rollerna som framkommer i lekvärlden där Frost är tema tolkas utgå från dynamiken 
mamma och barn. I lekvärlden har rollen Elsa ansvar för Annas beskydd och omsorg. 
Även då barnen agerar som Elsa-mamma och Elsa-barn eller när de representerar stor 
eller liten Anna. Det förekommer aldrig två mammor eller två barn i lekvärlden samtidigt. 
Moderlighet gestaltas således i låtsasleken. Vi förstår detta som ett uttryck för en del av 
det maktförhållande som förekommer i leken mellan Elsa och Anna. Modersrollen är 
förknippad med kvinnlig makt och ett uttryck för femininitet. 
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7. Diskussion 
 
Kapitlet inleds med en diskussion om studiens resultat i relation till syfte och 
frågeställningar samt tidigare forskning som redogjorts för i litteraturgenomgången. 
Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om hur barn gör kön i och genom 
lekar med populärkulturella teman. Diskussionen av studiens resultat är uppdelad i tre 
kategorier. De tre kategorierna baseras på denna studies fyra frågeställningar. I den första 
kategorin avses att besvara de två första frågeställningarna, det vill säga att kartlägga 
huruvida populärkultur förekom i barns lek samt om olika populärkulturella tema 
observerades tillhöra det ena eller det andra könet. I kategori två är den tredje 
frågeställningen utgångspunkt för diskussion. Sålunda diskuteras de likheter och 
skillnader mellan pojkar och flickors populärkulturella lek på förskolan ifråga som 
framkommit i studien. I den tredje kategorin avhandlas hur tidigare nämnda likheter och 
skillnader bidrar till barns eventuella könsskapande. Därefter görs en slutkommentar i 
vilken en sammanfattande diskussion förs utifrån tidigare nämnda kategorier. 
Avslutningsvis görs förslag till vidare forskning. 
 

7.1. Resultatdiskussion 

7.1.1. Populärkultur	i	barns	lek		
De populärkulturella teman, och som har att göra med fråga ett och två i denna studie, 
som förekommer i studien är tv-produktionen Lego Ninjago (Jacobsen, 2011) samt filmen 
Frost (Buck & Lee, 2013). Flera studier menar att populärkultur vars målgrupp är barn 
vanligtvis produceras och marknadsförs till antingen pojkar eller flickor (Marsh, 2000; 
Morrow, 2006; Änggård, 2005; Öhman, 2011). Således kan de populärkulturella uttryck 
som förekommer i denna studie granskas i relation till genus och genusmönster.  
 
Filmen Frost tolkas här som populärkultur riktad till och i vårt fall som att temat tillhör 
flickor på förskolan. Förståelsen görs utifrån studiens resultat. Det är enbart flickor på vår 
aktuella förskola som leker låtsaslekar med temat Frost. Frost betraktas som riktat till 
flickor på grund av de meningsbärande tecken och symboler som filmen består av. 
Huvudkaraktärerna i Frost är av kvinnligt kön, vilket kan relateras till Wohlwends (2009, 
2012) teori om vilken identitet dess konsument förväntas ha. En handling som cirkulerar 
kring två kvinnor signalerar att filmen kan förväntas erbjuda identifikationsmöjligheter 
för och menas således konsumeras av främst flickor. Vidare är Elsa och Anna, 
huvudkaraktärerna i filmen Frost, prinsessor. Prinsessa är ett meningsbärande semiotiskt 
tecken, vilket betyder att tecknet utgörs av en viss form samt förmedlar ett budskap 
(Lindgren, 2009; Smidt, 2010). Tecknet prinsessa kommer i vårt fall alltid i formen av en 
flicka. Det refererar även till en arketyp och typisk rollfigur som är vanligt förekommande 
i populärkultur riktad till flickor, det vill säga prinsesskaraktären (Wohlwend, 2009, 2012; 
Änggård, 2005). I Lego Ninjago å andra sidan är manliga karaktärer i majoritet. Sålunda 
finns det framför allt möjligheter för pojkar att identifiera sig med rollfigurerna. Temat 
kan som i denna studie förstås tillhöra pojkarna vilket beror på att enbart pojkar deltog i 
Lego Ninjago-lek. Att bara pojkar leker Lego Ninjago kan härledas till att som semiotiskt 
system är tv-produktionen uppbyggd av tecken och symboler som är relaterade till 
manlighet. Ninjorna i tv-produktionen kan förstås som versioner av den så kallade 
superhjälten utifrån Davies (2003) definition. Superhjälten har ett antal egenskaper som 
kan uppfattas som överlappande med ideal manlighet, såsom styrka, mod och godhet 
(ibid.). Semiotiskt kommer superhjälten som tecken generellt i formen av en man eller 
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pojke, vilket även är fallet i Lego Ninjago. Dessutom medierar samt förmedlar 
superhjälten meningsbärande budskap, som tidigare nämnda egenskaper i relation till 
manlighet. 
 
Sålunda kan de båda populärkulturella uttrycken som berörs i denna studie i enlighet med 
bland annat Änggård (2005) och Morrow (2006) uppfattning, antas vara genusmärkta. 
Rollfigurer och teman som berörs i de olika produkterna i den här studien används för att 
locka en publik som tillhör det ena eller det andra könet. För att göra det nyttjas 
könsstereotypiska gestaltningar av pojkar och flickor, arketyper och teman som 
traditionellt kan sägas tillhöra respektive kön. Frost och Lego Ninjago erbjuder också 
olika möjligheter för flickor och pojkar att identifiera sig med dess innehåll (Wohlwend, 
2009). En översikt av huvudkaraktärernas egenskaper och handlingsmöjligheter i 
respektive populärkulturell produkt redovisas nedan i ”Figur 2: Översikt av egenskaper 
och handlingsmöjligheter inom Lego Ninjago och Frost”. I figuren kan utläsas vilka 
meningsbärande tecken och symboler som förekommer i Frost och Lego Ninjago. 
 

Figur 2: Översikt av egenskaper och handlingsmöjligheter för huvudkaraktärer inom Lego Ninjago och Frost. 
 

7.1.2. Karakteristika	för	hur	barn	leker	beroende	på	populärkulturellt	tema	
Studiens tredje fråga redogörs för i detta avsnitt, det vill säga vilka likheter och skillnader 
finns i flickor och pojkars populärkulturella lekar. Resultatet från denna studie styrker 
tidigare forskningsresultatet inom området, bland annat Thorne (1993). Då barnen i den 
här studien låtsasleker med populärkulturella teman förekommer inte någon form av 
könsintegrerad lek, vilket majoriteten av lekarna som observerats i Löfdahls (2004) studie 
är. Resultatet kan dock liknas vid det som Löfdahl även påtalar att pojkarna respektive 
flickorna i hennes studie hade så kallade favoritteman. Favoritteman för pojkars lek var 
spänning- och äventyr samt lekar som kontrasterande förhållandet mellan stark/svag och 
stor/liten (ibid.). Lekens tema influerade barnens lekmönster i Löfdahls studie vilket 
teman för barnens lek i den här studiens även kan sägas göra. Även Davies (2003) påtalar 
att berättelsestrukturer påverkar barns lekmönster, det vill säga hur barnen leker. 
Populärkulturella teman för barnens lek i föreliggande studie är som tidigare nämnt Frost 
och Lego Ninjago. Temana påverkar respektive grupp barns lekvärld, lekhandlingar och 

 LEGO NINJAGO FROST 

Huvudkaraktärer: Ninjor Prinsessor 

Kön på huvudkaraktärer: Pojkar Flickor 

Utseende: Legofigurer Detaljrikt animerade människor 

Kläder: Hayashi ninja dräkt Klänningar och mantel 

Verktyg för att försvara sig: Vapen (Svärd, 
kaststjärnor) 

Förmåga att utöva transformation/is  

Handling för att försvara 
sig: 

Våldsutövning Isolering 

Anledning för försvar: Beskydda från onda 
varelser 

Beskydda från oförmåga att tygla känslor  

Konsekvens av seger: Ses som hjältar Lära sig kontrollera känslor. Ha relation 
med yngre syster 
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roller vilket innebär att det finns en rad självklara skillnader mellan flickors och pojkars 
lek i denna studie. Teman för lek är sammanbundet med vilken lekvärld som barnen 
använder sig av. Lekvärlden i sin tur är avgörande för vilka roller som är möjliga att anta 
samt vilka handlingsmönster som kan göras i leken. Således finns det vissa handlingar 
och roller som är möjliga i Frost-lek som inte kan utföras eller antas i lek där Lego 
Ninjago är aktuellt tema, till exempel att ”göra is”. Att ”göra is” är handlingsmönster som 
ofta förekommer i Frost-lek och är en begriplig lekhandling för de lekande barnen i det 
sammanhanget. Skulle samma handlingsmönster utföras av ett barn i Lego Ninjago-leken 
skulle detta sannolikt möta motstånd av de andra barnen. 
 
Enligt Öhman (2011), med referens till Johnson et al. (2005), är lekar med 
populärkulturella teman särskilt rigida beträffande lekvärldens regler och avgränsningar 
till skillnad från exempelvis traditionell familjelek. Upprätthållandet av dessa regler 
tolkas dock få olika betydelser i Lego Ninjago-lek respektive Frost-lek. I Frost-leken är 
fokus för kommunikation och förhandlingar att vidmakthålla lekvärldens regler och 
avbilda temat korrekt som genom att diskutera vilken rekvisita är mest lämplig för leken. 
Lämpligheten av rekvisita bedöms av barnen i relation till hur lik den är det faktiska 
temat. Förhandlingar om hur temat Frost ska efterliknas på rätt sätt är överlag en 
betydande aspekt av Frost-lekens händelseförlopp för barnen i denna studie. Denna typ 
av dirigerande och korrigerande kommunikation präglar hela lekens händelseförlopp, 
även då barnen i studien i viss mån frångår temat och leker mamma-barn. Inom Lego 
Ninjago-leken tolkas inte behovet av att kommunicera lekvärldens regler och dess 
möjliga handlingar vara lika omfattande som i Frost-leken. I stället tycks en intersubjektiv 
och gemensam förståelse finnas för temat. Fokus för kommunikationen i Lego Ninjago-
lek tolkas vara att föra lekens handling vidare. Inom Frost-lek och Lego Ninjago-lek 
använder sålunda barnen olika former av berättarkompetenser.  Öhman menar att fokus i 
populärkulturella lekar ofta är på vilket beteende som ska utövas i leken, i stället för 
relationerna mellan rollerna som barnen agerar enligt. Enligt vår tolkning stöds denna 
uppfattning däremot inte ifråga om den Lego Ninjago-lek som redovisas här. I Lego 
Ninjago-leken uppfattas interaktion mellan rollerna barnen agerar enligt och relationen 
rollkaraktärerna har till varandra som att föra handlingen vidare. Ett fokus på samarbete 
tolkas hos pojkarna i studien vilket också medför relationella dimensioner i leken. Till 
skillnad från Öhmans uppfattning om att flickor i sin lek kommunicerar och utvecklar ett 
rikt ordförråd i högre utsträckning än pojkar, visar denna studies resultat på att pojkar 
även i sin lek får tillfälle att utveckla sin språkliga förmåga. Vad som är problematiskt 
med pojkarnas lek är att den är betydligt mer rörlig och att mycket av deras 
kommunikation i leken är svår att uppfatta som utomstående. Det tydliggjordes då mycket 
av pojkarnas kommunikation i Lego Ninjago-leken kunde urskiljas först då 
inspelningarna som gjorts i samband med denna studie transkriberades. Pojkarna i den 
här studiens lek skulle utan inspelningarna förstås som mindre kommunikativ än 
flickornas Frost-lek. Sålunda är det större risk att pojkars populärkulturella lek på den här 
förskolan missuppfattas av pedagoger än flickors. 
 
En ytterligare skillnad som kan observeras mellan Frost- och Lego Ninjago-lek i 
föreliggande studie är hur makt gestaltas inom leken och förekomsten av maktpositioner. 
Löfdahl (2004) belyser som tidigare nämnt att i hennes studie var flickorna favorittema 
för familjelek. Familjeleken i Löfdahls studie karakteriserades av underliggande tema 
makt. Änggård (2005), med stöd av Walkerdine (1990), samt Davies (2003) påtalar att i 
flickors lek gestaltar de ofta makt i relation till modersrollen. Denna studie bekräftar detta 
mönster.  Flickornas Frost-lek förstås kretsa kring dynamiken mellan mor och barn. 
Rollen som Elsa tolkas vara en maktposition i leken. Det kan även sättas i relation till den 
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filmiska Elsa. Elsa är den äldre systern och landet Arendals drottning. Hon kan dessutom 
transformera saker till is. Alla dessa egenskaper signalerar makt och kraft, särskilt i 
jämförelse med lillasyster Anna som inte besitter någon av dessa kvaliteter. I stället visas 
filmens Anna tråna efter en relation med den otillgängliga Elsa. I denna studie fokuserar 
kommunikationen som sker i flickornas lek främst på att förhandla om roller. Dessa 
förstås vara utsträckningar av rollen som stor eller liten respektive mamma eller barn. 
Elsa är en symbolisk representation för makt och som tidigare nämnt associeras ofta 
femininitet och makt i flickors lek till modersrollen. Diskussionerna som flickorna har 
kan således uppfattas som förhandlingar om maktpositioner. 
 
I den här studiens Lego Ninjago-lek förekommer få förhandlingar om roller mellan 
pojkarna. Vilka roller barnen agerar enligt inom leken nämns förbigående ibland av 
barnen då det är relevant för lekens händelseförlopp. Det kan dock förstås som en 
konsekvens av vilka roller som finns tillgängliga i tv-produktionen Lego Ninjago och 
relationen mellan dessa. Relationen mellan Sensei Wu och ninjorna kan liknas vid 
relationen mellan pappa och barn. Samtidigt är inte Sensei Wu delaktig i de våldsamma 
kamper som ninjorna för med de onda det vill säga Ormfolket. Sålunda har Sensei Wu en 
maktposition, han är emellertid för gammal för att aktivt kunna utöva denna makt och 
leda ninjorna i strid. Att stå utanför det som ofta fokuseras på av pojkarna i den här 
studiens lek, det vill säga att de vara en del av laget och tillsammans bekämpa de onda, 
för att kunna inta en position med kunskaps- och erfarenhetsmässigt övertag är måhända 
inte särskilt attraktivt. Ninjorna i Lego Ninjago tolkas vara jämlikar och ingen av dem 
kan sägas vara en uttalad ledare för gruppen. Följaktligen kan behovet av att förhandla 
om dessa roller vara mindre i omfattning än rollerna i Frost-lek, vilket också innebär att 
pojkarna i den här studien får färre erfarenheter av att förhandla om roller i sin lek. 
Förhandlingskompetensen är inte nödvändig i Lego Ninjago-lek och används inte på 
samma sätt som i Frost-lek. 
 

7.1.3. Barns	könsskapande	i	lekar	med	populärkulturella	teman	
Den fjärde frågan för denna studie är hur lekar med populärkulturella teman påverkar 
barns eventuella könsskapande. Enligt Johansson (2007) kan genusmärkta teman bidra 
till att pojkar och flickors lek ramas in på olika sätt och därmed bidrar till att flickor och 
pojkar får olika erfarenheter av sin lek. Forskning visar på att populärkultur som riktas 
till barn är genusmärkt (Davies, 2003; Löfdahl, 2004; Marsh, 2000; Morrow, 2006; 
Änggård, 2005; Öhman, 2011; Wohlwend, 2009, 2012). I såväl formgivning, distribution 
som marknadsföring av populärkulturella uttryck utgår dessa ifrån stereotypiska 
könsroller, menar Morrow. Arketyper som prinssessor och olika typer av superhjältar är 
vanligt förekommande karaktärer inom populärkulturen (Davies, 2003; Marsh, 2000; 
Wohlwend, 2009, 2012; Änggård, 2005; Öhman, 2011). Följaktligen kan det då antas att 
barn som tar del av populärkulturella uttryck därmed också tar del av normer och 
värderingar som är knutna till stereotypa könsroller. I den här studien återfinns två 
populärkulturella uttryck i barns lek, Frost och Lego Ninjago, vilka förstås som 
genusmärkta. Nämnda lekar är i studien könssegregerade. Det innebär att respektive 
populärkulturellt tema leks enbart av pojkar eller flickor. Thorne (1993) skriver pojkar 
och flickor föredrar att leka med barn av samma kön. Fast (2007) å andra sidan anser att 
delade intressen föregår könstillhörighet då barn väljer lekkamrater. Med avseende på 
lekar med populärkulturella teman i denna studie förstås Thorne och Fasts teorier som 
sammankopplade. Delat intresse för och kunskap om ett populärkulturellt uttryck är en 
förutsättning för lek med populärkulturella teman. Pojkarna som leker Lego Ninjago kan 
rimligtvis inte använda Lego Ninjago som tema i sin lek utan att alla deltagande barn vet 
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hur den leken ska lekas, med andra ord inneha en intersubjektiv och gemensam förståelse 
av temat. Samtidigt är det mer sannolikt att pojkar delar intresse för Lego Ninjago i och 
med att det är ett genusmärkt populärkulturellt uttryck, vilket således leder till att de 
föredrar att leka med andra pojkar. Pojkarna och flickorna som förekommer i den här 
studien förstås därmed i sina lekar att med hjälp populärkulturella teman göra 
erfarenheten av att det är mer troligt de har gemensamma intressen med barn av samma 
kön. 
 
I lekar med populärkulturella teman kan barn pröva olika genusmärkta positioner 
(Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Hellman (2010), med stöd av Thorne 
(1993), argumenterar för att leken är en förhandlingsarena för barn där de i 
mellanmänskliga möten skapar mening och förståelse av kulturella betydelser kring genus 
och könsroller. Inom de lekar som redovisas i denna studie utövas inte 
gränsöverskridande beteende av varken pojkar eller flickor. I stället är det stereotypiska 
sätt att vara pojke respektive flicka som framträder i studiens resultat. Därmed 
positionerar sig både flickorna och pojkarna i den här studien enligt traditionella 
könsroller. Emellertid påpekar Wohlwend (2012) att såväl stereotypt som 
gränsöverskridande beteenden är sätt för barn att uppleva olika sätt att vara pojke 
respektive flicka. Detta bidrar till barns aktiva förhandlingar om dessa (ibid.). Öhman 
(2011) påtalar, i referens till Johnson et al. (2005), att populärkulturella lekar ofta 
inbegriper fler regler och avgränsas i högre utsträckning än andra tematiska låtsaslekar. 
Detta kan påverka vilka möjliga roller som finns för pojkar och flickor i leken. En pojke 
som gestaltar Elsa i Frost-lek är måhända inte möjligt, då detta bryter mot grundläggande 
regler för leken. Vår tolkning är utifrån vår studies resultat att eventuellt kan 
populärkulturella uttryck bidra till att genusmärka ramen för barns samspel. Däremot har 
andra studier såsom Marsh (2000), Wohlwend (2012) och Hellman (2010) visat på att 
barn i lekar med populärkulturella teman uppvisar gränsöverskridande beteenden. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att i vår studie synliggörs stereotypt aktiva pojkar 
vars lek kretsar kring superhjältar vilket har påverkan på hur barn gör pojkighet genom 
leken (Davies, 2003; Öhman, 2011). Samtidigt uppfattas just dessa pojkars lek inneha 
vissa skiljetecken i avseende hur Davies och Öhman benämner pojkars lek med tema 
superhjältar. Pojkarna i studien använder inte sin lek för att utöva makt på svagare pojkar 
eller flickor vilket Davies menar vara vanligt förekommande då pojkar låtsasleker 
superhjältar. Ingen av studiens pojkar observeras behöva agera enligt rollen som ond, 
vilket Davies menar vara en position som ofta signalerar underläge i superhjälteleken. I 
Davies studie var det ofta pojkar som inte innehade särskilt mycket makt eller status i 
kamratgruppen som gestaltade onda rollkaraktärer. I stället tolkas pojkarnas Lego 
Ninjago-lek som jämlik, samarbetsinriktad och kommunikativ. De brukar vapen och våld 
i sin lek, men dessa riktas aldrig mot andra barn. Vapnen och våldet förstås här därmed 
inte som redskap för att utöva makt eller dominans över andra barn. Flickorna som 
förekommer i den här studien utgår i sin lek ifrån ett stereotypt genusmärkt tema, det vill 
säga Frost. Samtidigt saknas fokus på kvinnlig skönhet i leken vilket Wohlwend (2009) i 
sin studie menar vara vanligt förekommande i flickors populärkulturella lekar. Flickorna 
i leken samtalar och förhandlar om användandet av en viss mantel och huruvida denna är 
bäst lämpad som mantel. Syftet med manteln är dock inte att vara vacker, utan att 
efterlikna Elsa. Flickornas bruk av manteln tolkas här inte vara i enlighet med det 
Wohlwend menar vara sätt att gestalta kvinnlig skönhet vilket hon avser vara att röra sig 
på ett visst sätt samt inneha vissa kläder och tala om smink. I föreliggande studie tolkas 
lekens flickor avlägsna temat Frost från prinsesstemat med fokus på kvinnlig skönhet. I 
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stället används temat för att pröva feminina maktpositioner, det vill säga (här) modern 
och drottningen.  
 

7.2. Slutkommentar 
Denna studie har avsett att undersöka hur barn skapar kön i sina populärkulturella lekar. 
Thorne (1993) påtalar att det kan vara problematiskt att undersöka barns könsskapande 
där studiet har syfte att bevisa att det finns skillnader i pojkars och flickors lek. Med detta 
menar Thorne att studier riskerar att utgå ifrån ett antagande som de avser att förklara. 
Dessutom, förklarar Thorne, att studier som vidhåller vid skillnader mellan pojkar och 
flickors lekar eller intressen bidrar till synen på pojkar och flickor som fundamentalt 
olika. Studiet upprätthåller därmed traditionella och stereotypa könsroller. Thorne menar 
att i stället bör fokus för forskning vara på hur dessa skillnader uttrycks i flickor och 
pojkars lekar. I enlighet med föreliggande studies syfte och frågeställningar har vi sökt 
svar på hur flickors och pojkars lekar både liknar och skiljer sig från varandra. Emellertid 
visar tidigare forskning om barns lek på skillnader mellan könen vad gäller preferens av 
tematik och beträffande hur barn gestaltar olika teman (se bland annat Löfdahl, 2004; 
Thorne, 1993; Öhman, 2011). När barnen leker låtsaslekar med populärkulturellt innehåll 
förstärks denna uppdelning menar Öhman. Könssegregation och skillnader inom barns 
populärkulturella låtsaslekar redovisas även i den här studiens resultat. Här förstås detta 
som vara relaterat till vilka intressen barn har i enlighet med Fast (2007). 
Populärkulturens könsuppdelade marknad kan därmed tolkas ha inverkan på hur barn 
leker och med vem. Hedges (2011) hävdar att barn för in sina intressen för 
populärkulturella produkter i förskolans värld genom bland annat lek och samtal. Den här 
studien såväl som flera andra studier synliggör barns förkärlek för populärkultur som 
lektema (Hellman, 2010; Marsh, 2000; Änggård, 2005; Öhman, 2011). Förskolan har 
emellertid ett jämställdhetsuppdrag vilket innebär att förskolan ska sträva efter att alla 
barn ska ha möjlighet att utveckla intressen och göra erfarenheter oavsett kön. Således 
undrar vi vad populärkulturen innebär för barn samt hur detta förhåller sig till förskolans 
jämställdhetsuppdrag. Johansson et al (2013) anser att de normer och värderingar som 
populärkulturen förmedlar om genus har utmärkande skillnader i jämförelse med 
jämställdhetsretoriken som annars enligt författarna kan anses vara etablerad inom 
förskolan och i resten av samhället. Flertalet studier argumenterar för att barns 
populärkulturella intressen bör bemötas aktivt av pedagoger i förskolan (Hedges, 2011; 
Marsh, 2000; Öhman, 2011). Marsh hävdar till exempel att pedagoger ska sträva efter att 
uppmuntra flickor att delta i den superhjältelek och de sammanhang som pojkarna ofta 
deltar i. Öhman stödjer Marsh’s åsikt och skriver att då flickor bjuds in till att delta i 
superhjältelek formuleras därmed en förhandling om vad manlighet respektive 
kvinnlighet kan vara och innebär. Hedges belyser att populärkulturella uttryck även kan 
fungera som en utgångspunkt för kritiska samtal kring genusmärkta normer och 
värderingar. Kritiska samtal om genusmärkta normer och värderingar kan exempelvis 
innebära att barn och pedagog studerar vilka handlingsmöjligheter flickor och pojkar har 
i olika populärkulturella uttryck. I sammanhanget hänvisas även till Wohlwend (2012) 
som påtalar att barn också är delaktiga i såväl omförhandlingar av som att etablera 
stereotypa könsroller. Bland annat Hellman påvisar detta i sin studie. 
 
Populärkulturella uttryck förekommer inom barns intressesfärer och barn för in dessa i 
sin lek. Enligt vår tolkning återfanns såväl likheter som skillnader mellan flickor och 
pojkars populärkulturella lekar. Vi menar att båda grupperna av barn strävade efter 
intersubjektivitet i sin lek, det vill säga en gemensam förståelse för sin låtsaslek och 
tillhörande lekvärld. För att uppnå detta använde respektive barn sin språkliga förmåga. 
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Flickor och pojkars lek uppfattas av oss likna varandra i relation till hur mycket de talade 
med varandra. De olikheter som observerades mellan flickors och pojkars lek i studien 
kan likväl härröras till det aktuella temat för deras lek och en strävan hos barnen att 
efterlikna temat såväl som genus och genusmönster. Frost respektive Lego Ninjago 
förstås av oss som genusmärkta populärkulturella uttryck. Att som pedagog söka att göra 
respektive populärkulturellt tema tillgängligt för pojkar som flickor tolkar vi som ett 
strävansmål i enlighet med både förskolans jämställdhetsuppdrag samt för att i 
verksamheten utgå från det som barn uppfattar vara intressant och lustfyllt (Skolverket, 
2010). Som nämnts i inledningen till denna studie ska förskolan enligt Lpfö 98 (ibid.) 
sträva efter att skapa likvärdiga möjligheter för pojkar och flickor att utveckla intressen, 
kunskaper och kompetenser. Således är det av betydelse att alla barn får ta del av 
lekvärldar där såväl prinsessor som superhjältar förekommer och erövra kompetenser och 
erfarenheter som associeras med dessa typer av lekar. 
 

7.3. Förslag till vidare forskning 
Forskning påvisar för att barns populärkulturella intressen bör bemötas aktivt av 
pedagoger i förskolan (Hedges, 2011; Marsh, 2000; Öhman, 2011). Ett sådant arbete 
kräver kunskap och kompetens om dels populärkulturella produkter barn intresserar sig 
för samt hur barn använder populärkultur för att skapa kön (Hedges, 2011; Marsh, 2000). 
Hellman (2010) och Marsh har i sina studier riktat in sig på pojkar och deras 
populärkulturella lekar. Liknande studier beträffande flickor saknas. Änggård (2005) och 
Wohlwend (2009, 2012) berör i sina studier flickors populärkulturella intressen men inte 
i relation till flickors lek. Studier visar att det är i leken som barns könsskapande främst 
sker vilket understryker att även flickor bör studeras i detta sammanhang (se bland annat 
Davies, 2003; Löfdahl, 2004; Thorne, 1993; Öhman, 2011). Likväl bör flickors 
populärkulturella lekar studeras för att visa på fördelar med att barn är delaktiga även i 
lekar där teman betraktas som stereotypt tillhörande flickor. Tillika för att tillföra kunskap 
om hur förskolan ska uppnå sitt jämställdhetsuppdrag (Johansson et al., 2013; Skolverket, 
2010).  
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9. Bilagor 
I detta avsnitt återfinns studiens bilagor. 
 
9.1. Bilaga 1 – Brev till förskolechef 
 
Hej, 
Vi heter Annie Jakobsson och Beatrice Hansen och studerar på förskollärarprogrammet 
vid Högskolan i Gävle. Under höstterminen 2015 skriver vi vårt examensarbete. Vi ämnar 
att skriva om barns lekar med populärkulturella teman. Med populärkulturella teman 
avser vi exempelvis filmen Frost eller superhjältar såsom Batman eller Spiderman. Syftet 
med vårt arbete är att bidra med kunskap om hur populärkultur bidrar till att forma barns 
lekar. Examensarbetet kommer att utgå ifrån observationer av barns lekar. Vi skulle vilja 
utföra våra observationer antingen på XX, XX eller XX där du är biträdande förskolechef. 
 
Vi ser fram emot att få utföra vår undersökning på någon av de förskolor som du är 
biträdande chef för under två veckor. De veckor som vi har möjlighet att vara i 
verksamheten är v. 42, 43, 44, 45 samt 46. Vi har gärna en diskussion med dig och 
personalen på förskolan om under vilka veckor som är mest lämpliga för er och er 
verksamhet att vi utför undersökningen. I och med att vi i vårt examensarbete syftar att 
undersöka barns lek kommer vi enbart att befinna oss i verksamheten då barnen har tid 
avsedd för så kallad fri lek. 
 
För att samla in så mycket data som möjligt avser vi att vara på var sin avdelning/förskola 
och är därför intresserade av att komma i kontakt med två förskolor alternativt personal 
från två avdelningar på en förskola. Vi önskar också att få göra våra observationer på så 
kallade storbarnsavdelningar, det vill säga avdelningar där barnen är som yngst fyra år 
gamla. 
 
Önskar du eller personalen på förskolan att få mer information om vår undersökning är 
ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare på Högskolan, Monica Hallström. 
Vänliga hälsningar, 
Annie Jakobsson & Beatrice Hansen 
 
Kontaktuppgifter 
Annie Jakobsson: E-post: xxxxxxx@student.hig.se / Telefon: XXX-XXX XX XX 
Beatrice Hansen: E-post: xxxxxxx@student.hig.se / Telefon: XXX-XXX XX XX 
Handledare för examensarbetet: Monica Hallström. E-post: xxx@hig.se 
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9.2. Bilaga 2 – Tillståndsblankett till vårdnadshavare 
 
Till dig som är vårdnadshavare på förskolan xx  2015-X-XX 
 
Vi heter Annie Jakobsson och Beatrice Hansen och studerar på förskollärarprogrammet 
vid Högskolan i Gävle. Under perioden v. xx – v. xx kommer vi att befinna oss på ert 
barns avdelning på förskolan xx för att samla material till vårt examensarbete. Vi vill 
studera barns lekar med populärkulturella teman. Med populärkulturella teman avses här 
exempelvis serien om Ninjago, filmen Frost eller SVT-produktionen Labyrint. Detta 
betyder att vi kommer att observera ert barn då det leker med andra barn och ha fokus på 
vad de gör tillsammans kring deras valda teman. Syftet med arbetet är att bidra till 
kunskap om hur barn leker då populärkultur är det centrala temat. 
För att dokumentera våra observationer kommer vi använda oss främst av 
videoinspelning, men ibland även ta hjälp av papper och penna. Materialet vi samlar in 
kommer behandlas konfidentiellt. Namnet på ert barn eller förskolan kommer inte att 
nämnas och ert barns identitet kommer inte att framgå. Vi kommer endast göra 
observationsanteckningar- och inspelningar av de barn som fått tillstånd av 
vårdnadshavare att delta. 
Vänliga hälsningar, Annie Jakobsson och Beatrice Hansen. 
 
Lämnas till förskolan senast veckodag xx / datum xx 
 
Barnet/barnens namn: _________________________________________________ 

Ja. Jag/Vi ger mitt tillstånd för att mitt barn bli observerad med hjälp av ljud- 
och filmupptagning. 
 
Nej. Jag/Vi ger inte mitt tillstånd till att mitt barn deltar. 

 
Vårdnadshavare 1: ____________________________________________________ 
 
Namnförtydligande: ____________________________________________________ 
 
Vårdnadshavare 2: ____________________________________________________ 
 
Namnförtydligande: ____________________________________________________ 
 
 
Önskar ni att få mer information om studien är ni välkomna att kontakta oss eller 
vår handledare, Monica Hallström: 
Annie Jakobsson: E-post: xxxxxxxx@student.hig.se / Telefon: XXX-XXX XX XX 
Beatrice Hansen: E-post: xxxxxxxx@student.hig.se / Telefon: XXX-XXX XX XX 
Handledare för examensarbetet: Monica Hallström. E-post: xxx@hig.se 
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9.3. Bilaga 3 – Informationsbrev på förskolan 
 

 
Hej! 
Vi heter Annie Jakobsson (vänster) och Beatrice Hansen (höger) och vi studerar på 
förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Hösten 2015 skriver vi vårt 
examensarbete. Under v. 43 - v. 45 kommer vi att befinna oss på er förskola, XX, för att 
samla in data till vårt examensarbete. Vi kommer att observera barnens lekar med 
populärkulturella teman. Med populärkulturella teman avser vi till exempel superhjältar 
såsom Batman eller Spiderman och filmen Frost. Detta innebär att vi kommer att 
observera barnen då de leker tillsammans. Syftet med vårt arbete är att bidra med kunskap 
om både populärkulturens plats i förskolan samt barns lek. 
 
Önskar ni att få ytterligare information om vår studie är ni välkomna att kontakta oss via 
kontaktuppgifterna nedan eller att prata med oss direkt under vår vistelse på XX. Ni kan 
också kontakta vår handledare på högskolan, Monica Hallström. 
Vänliga hälsningar, 
Annie Jakobsson och Beatrice Hansen 
 
Kontaktuppgifter 
Annie Jakobsson: E-post: xxxxxxxx@student.hig.se / Telefon: XXX-XXX XX XX 
Beatrice Hansen: E-post: xxxxxxxx@student.hig.se / Telefon: XXX-XXX XX XX 
Handledare för examensarbetet: Monica Hallström. E-post: xxx@hig.se 
 

 

 

 

 

 

 


