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Abstract
Children's mediated world. Sibling interaction, play and consumption

This thesis focuses on sibling interaction and children’s everyday media practices in their homes. Ten sibling pairs, aged
four to nine years, have been followed in their homes during a six-month period with media ethnographic methods. The
data mainly consist of video recorded sibling interactions.

The thesis draws on sociocultural theories, cultural sociological perspectives and insights from social interaction
research. The analyses are grounded in the social interaction and meaning making acts that take place in media activities
in the home settings. However they also extend to a broader societal context, in order to show how social structure and
social action are constantly interwoven in children’s lives.

The thesis documents how the media represent an important part of the child's everyday culture. Media create key
reference frames and common platforms for the children’s games and play activities. The siblings use media and various
artifacts to negotiate, challenge or assume desirable positions. Media artefacts can also be used as a way to present oneself.

The younger siblings progressively work their way into the older siblings’ media landscapes, and the elder siblings
become guides or role models in handling video games, music, and YouTube activities. In addition to purely practical skills
when it comes to handling the technical equipment, the older siblings also mediate local taste hierarchies, norms, and values.

The thesis also describes how children are social actors who interpret and reinterpret the constant ongoing movements
in the media landscape. Moreover, the thesis highlights how consumption is closely linked to media practices. Mobiles,
games consoles and membership on virtual gaming sites become highly valued phenomena and status markers in children’s
media worlds.
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Kapitel 1. Inledning 

Detta arbete handlar om syskonsamspel och barns mediebruk i hemmiljö. Vi 

lever i en tid där medier genomsyrar vår tillvaro; olika medieartefakter är när-

varande i alltfler situationer, påverkar vårt handlande och skapar sociala ge-

menskaper (Couldry, 2012; Deuze, 2012). En utgångspunkt har här varit att 

medier är en självklar och betydelsefull del av barns liv och vardagskultur, 

vilket är viktigt att belysa för förståelse av barndom idag (Sjöberg, 2004).  

För yngre barn, som ännu inte har egna mobiler och inte vistas på något 

socialt forum, sker en stor del av all medieanvändning i hemmet. I statistiska 

rapporter över barns mediebruk framkommer att syskon har betydelse för hur 

barn och ungas medianvändning tar sig uttryck (Medierådet 2012/2013; Fin-

dahl, 2013). Idéer om vad som är viktigt, vackert eller statusgivande existerar 

inte fix och färdiga, utan är något som formas inom olika grupper eller kretsar 

(Bourdieu, 1984; Forsman, 2014). I barns liv utgör föräldrar, och senare kam-

rater, självklart en del av dessa kretsar, men redan mycket tidigt blir också 

syskon viktiga personer när det gäller att forma familjehierarkier och barnets 

idéer om samhället (Dunn, 2002; Sanders, 2004). Forskning om kamratkul-

turer utgör ett dynamiskt forskningsfält inom barndomsforskning (Corsaro, 

2003, 2011; Evaldsson, 1993; Goodwin, 1990; Goodwin & Kyratzis, 2012), 

men mindre är utforskat om vilken roll syskon spelar i kulturförmedling och i 

formandet av lokala barnkulturer. Men uppenbart är det ofta just syskon som 

är det lilla barnets första kamrater. Åtskillig forskning om kamratumgänge har 

vidare gällt relativt jämnåriga grupper (se t.ex. Corsaro, 2011; Änggård, 

2005a), men syskonkonstellationer kan omfatta barn som både är relativt 

jämnåriga och barn som skiljer sig åt i ålder. Forskning kring samspel mellan 

syskon ger därmed goda möjligheter att dokumentera och analysera såväl ål-

ders – och genushierarkier som kulturell förmedling i vardagligt samspel. 

Trots detta finns det inte mycket forskning om hur syskons samspel organise-

ras i vardagligt familjeliv i relation till medieanvändning. 

Med utgångspunkt i hur syskon i förskole- och lågstadieålder skapar me-

ning i vardagliga mediepraktiker har ett vidare syfte här varit att undersöka 

hur medier både blir resurser i, och formar, barns aktiviteter, lekar och uttryck. 

Med medieetnografiska metoder, främst deltagande observation med video-

kamera, har jag dokumenterat och analyserat hur olika syskonpar (exempelvis 

äldre bror- yngre syster; äldre bror- yngre bror) organiserar samspel och iscen-

sätter sitt mediebruk samt hur de positionerar sig själva och varandra i olika 

mediepraktiker.  
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Vår medialiserade värld (Deuze, 2012; Fornäs, 2011; Hjarvard, 2008) är 

även i hög grad en kommersiell värld. Genom bilder, texter och symboler 

lockas vi att konsumera, och det vi äger kan användas i presentationen av oss 

själva och som ett sätt att via vår smak skapa tillhörighet (Bourdieu, 1984). 

Datorer, mobiler och spelkonsoler är även centrala redskap i många barns me-

dieanvändning och också dessa kostar pengar. Ett relaterat syfte för förelig-

gande arbete har varit att undersöka vilken plats och betydelse konsumtion 

har, och får, i barns mediebruk.  

Detta inledande kapitel ringar in avhandlingens problemområde. Först dis-

kuteras kort fältet barndomsstudier samt begreppen barnkultur och media-

lisering. Därefter presenteras övergripande tidigare forskning rörande barn 

och medier, syskon och samspel, vilket leder vidare till avhandlingens syfte 

och frågeställningar. Tyngdpunkten ligger på forskning från de nordiska län-

derna. I ett globalt perspektiv ligger Norden långt framme vad gäller barns 

tillgång till mobiler, datorspel och annan ny teknik och den nordiska forsk-

ningen kring barndom och medier har varit förhållandevis livaktig också i ett 

internationellt perspektiv (se t.ex. Carlsson, 2012; von Feilitzen & Stenresen, 

2014; Sparrman, Sandin & Sjöberg, 2012).    

Barndomsstudier och barns aktörskap 

Inom det forskningsfält som idag kallas barndomssociologi eller barndoms-

studier (childhood sociology; childhood studies; Alanen, 2003; James & 

Prout, 1997; James, Jenks & Prout, 1998; Prout, 2005), accentueras vikten av 

att betrakta barndom som en livsfas som tar sig olika uttryck och tillskrivs 

varierande egenskaper beroende på var i världen, i vilken tid och i vilken 

social miljö vi växer upp. Barndom kan inte heller särskiljas från aspekter som 

ålder, etnicitet, kön och klass, det är rimligare att tala om barndomar än om 

barndom som ett universellt och stabilt fenomen (Halldén, 2007; James & 

Prout, 1997). Forskningsfältet barndomsstudier har delvis vuxit fram i takt 

med FN:s barnrättskonvention och centralt inom fältet är en syn på barn som 

sociala aktörer. Barns sociala relationer är meningsfulla att studera i sin egen 

rätt, oavsett vuxenvärldens perspektiv och villkor. Barn tar inte bara passivt 

över kulturella föreställningar, normer och strukturer utan tillskrivs handlings-

förmåga och anses ha möjlighet att påverka, iscensätta och förändra sin om-

givning. Att framhålla barnet som social aktör innebär också att ta ställning 

för barns perspektiv, att aktivt lyssna på barn och erkänna deras åsikter 

(Corsaro, 2011; Halldén, 2007, 2009; James & James, 2004; Prout, 2005 ).  

Förståelsen av barn som sociala, kompetenta och självständiga aktörer har 

varit ett viktigt led i formandet av en ny barndomssociologi anser Nick Lee 

(2009). Lee menar dock att barns aktörskap ofta kopplas samman med begrepp 

som mognad, självkontroll, kompetens och oberoende och han kritiserar en 
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alltför stark betoning av aktörskap. Ett entydigt framhållande av barns själv-

ständighet och reflexivitet riskerar att exkludera de barn som i olika samman-

hang inte besitter de kompetenser som skrivs in genom ett alltför starkt fram-

lyftande av det aktiva barnet (Lee, 2009:70ff). Betraktandet av barn som so-

ciala aktörer och aktiva deltagare får inte resultera i att barns biologiska och 

sociala omognad förnekas eller att vuxnas ansvar förminskas (Halldén, 2007; 

Sparrman & Sandin, 2012; Woodhead & Falkner, 2008). Barn, liksom vuxna, 

är inte bara sociala, utan de är präglade av kulturella, biologiska, mänskliga 

och teknologiska aspekter i ett heterogent samspel (Prout, 2005).  

Ett annat område som diskuteras inom barndomsstudier är åldersordning, 

eller det besläktade begreppet generationsordning, som också berör ålder, 

men då genom dess plats i en generationshierarki. Generationsordning innebär 

att barndom betraktas som ett relationellt fenomen, som definieras i relation 

till vuxna, alltså till en äldre generation. Barn är en del av en maktordning där 

de i regel är underställda vuxna. Åldersordning kan jämföras med tidig femin-

istisk forskning, där en ökad medvetenhet om strukturella orättvisor mellan 

könen ledde fram till teorier om könsordning, där kön alltså påverkar hur makt 

fördelas (Alanen, 2003; Johansson, 2000). Till skillnad mot mer konstanta ka-

tegorier som kön, är åldersposition något föränderligt. På samma gång är det 

viktigt att peka på att även om individen byter position under sitt liv så är den 

hierarkiska ordningen mellan olika åldrar i samhället relativt konstant (Kre-

kula, Närvänen & Näsman, 2005:86). Fokus ska alltså inte ligga på det en-

skilda barnet utan på den kategori som strukturerar villkoren för det vi kallar 

barndom och som alla människor någon gång befinner sig i (Näsman, 2004).  

Vidare är det centralt att framhålla den differentiering i ålder som kan finnas 

inom kategorin ”barn”. Barnet har ofta kategoriserats som en människa i var-

dande, en human becoming, medan den vuxne ses som färdigutvecklad, en 

human being. Barndomssociologins betonande av barn som sociala aktörer, 

värda att höra i sin egen rätt, som beings, var en strävan mot att bryta barns 

underordning. Idag kan begreppen delvis sägas ha spelat ut sin roll, och forsk-

ningen går mot ett synsätt där både barn och vuxna uppfattas som både beings 

och becomings. I en tid som kännetecknas av snabb teknisk förändring, och 

upplösande av gränser, är människan både varande och i förändring, både be-

roende och oberoende (Lee, 2009; Prout, 2005). Sparrman och Sandin (2012) 

menar att för att komma förbi de generaliseringar om vad barn och barndom 

ska vara, bör dessa i stället förstås och studeras som situerade i de praktiker 

där barndom görs.  

I detta arbete vill jag särskilt framhålla vikten av att studera specifika kon-

texter och sociala processer för att se hur generation eller barndom görs, just 

där och då, av de aktörer som medverkar; exempelvis hur deltagare position-

erar sig eller positioneras som ”stor”, ”liten” eller ”barnslig”. I föreliggande 

arbete förstås barn som sociala aktörer och som medskapare av sin tillvaro. 

Jag studerar syskonens görande och samspel inom ramen för olika sociala 

praktiker, men menar också att det inte går att bortse från de strukturer och 



 

 

16 

den sociala ordning som finns runtomkring det enskilda barnet. Därigenom är 

ålder och åldersordning centrala begrepp. Barns mediebruk villkoras i hög 

grad av deras föräldrar som sätter ramarna för såväl tid som medieinnehåll, 

ofta baserat på föreställningar om god barndom och barnkultur och utifrån vad 

de anser vara barnets bästa. Ålder styr även tillgång till olika medieartefakter 

eller medieområden, och medier blir därmed en åldersmarkör gentemot sys-

kon eller kamratgrupp (Forsman, 2014).  

Barnkultur 

Medier är en viktig och växande del av barns liv. Bland barn från två till åtta 

års ålder är den vanligaste medieaktiviteten att titta på TV (Medierådet 

(2012/2013).1 Drygt hälften av barnen i denna åldersgrupp tittar på TV varje 

dag. Fler och fler yngre barn spelar också någon form av dataspel flera gånger 

i veckan. Medier möjliggör och formar också delvis vardagliga barnkulturella 

praktiker, och det är här ett grundläggande antagande att barnkultur och barns 

lekkulturer är präglade av och hämtar näring ur medier.  

I de nordiska länderna finns en lång och etablerad tradition av forskning 

om barnkultur. Fokus har främst legat på studier och analyser av olika kul-

turuttryck som vänder sig till barn, exempelvis barnteater, barnlitteratur, barn-

program på TV eller analyser av dataspel och reklam. Under senare decennier 

har fältet även inkluderat barns egna uttryck, det som brukar kallas ”barns 

kultur” vilken inbegriper barns lek och folklore samt de tolkningar och repro-

duktioner som barn gör av den omgivande kulturen (Mouritsen & Qvortrup, 

2002; Sparrman, 2002, 2011). Barnkulturforskning är som område även starkt 

influerat av det synsätt som präglar forskningsfältet barndomsstudier, där vik-

ten av att studera och uppfatta barns enskilda handlingar, sociala och kulturella 

föreställningar, strukturella perspektiv och diskursiva mönster accentueras. 

Centralt för förståelsen av barnkultur är att den skapas och utformas, diskute-

ras, debatteras och forskas om utifrån vuxenvärldens tolkningsföreträden, vär-

deringar och normer. Begreppet omdefinieras och diskuteras kontinuerligt och 

forskare från olika fält bidrar med skilda kunskapsteoretiska perspektiv, me-

todologiska ansatser och metodiska förfaringssätt (Helander 2011; Hällström, 

2011a, 2013; Johansson, 2000).  

Flemming Mouritsen (2002) gör en tredelad indelning av barnkulturbe-

greppet. Han talar om kultur för barn (och skiljer mellan bildningsorienterad 

och marknadsorienterad kultur), kultur med barn (kulturuttryck som barn och 

vuxna skapar tillsammans) samt kultur av barn, även kallas barns kultur, vilket 

syftar på barns egna lekar, bildskapande och folklore. Kategorierna har inga 

klara gränser emellan sig utan förstås som överlappande och många gånger 

sammanflätade i varandra.  

                                                      
1 Bland barn under två år är föräldrars högläsning av böcker vanligast (Medierådet, 2012/2013).  
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Anna Sparrman (2002) använder i sin avhandling om visuell kultur i barns 

vardagsliv, begreppen barnkultur och barns kultur för att synliggöra skillna-

den mellan vuxenproducerad kultur för barn och barns egna uttryck. Hon de-

finierar barnkultur som det kulturutbud som vuxna skapar för barn, samt de 

lagar, regler och riktlinjer som reglerar barnkulturens förutsättningar. Barns 

kultur tolkas som barns handlingar, dvs. hur barn själva använder den kultur 

som är en del av deras liv. Catharina Hällström (2011a) diskuterar barnkultur-

begreppet i sin avhandling om barns insändare i Kamratposten och definierar 

barns kultur som ”meningsskapande uttryck och samvaro vilka barn själva 

initierar, skapar och kontrollerar i varierande sammanhang. Uttrycken och 

samvaron utgör inte separata och exotiserande aktiviteter utan kontextuella 

och situationella verksamheter, oupplösligt förenade med barns socialisering” 

(Hällström 2011b:69, min kursivering). Barnkultur kan således förstås som 

något skapat och initierat av vuxna och barns kultur som något skapat och 

initierat av barn. Barnkulturbegreppet kan undersökas och tolkas både från ett 

estetiskt och ur ett antropologiskt perspektiv och dessa två smälter ofta sam-

man.  

Barbro Johansson (2000) framhåller i sin avhandling om barn och datorer, 

risken med att avgränsa och definiera vissa aktiviteter och handlingar som 

barnkultur och menar att det kan leda till en exotisering av barndom och barns 

verksamhet. Johansson menar att barnkultur existerar på begreppsnivå, det är 

ett begrepp som är definierat av vuxna och som kan användas för att tala om 

de ting, verksamheter och angelägenheter som kännetecknar barnkultur inom 

ramen för lokala grupper. På individnivå är det däremot inte relevant att tala 

om barnkultur.  

Barnen ägnar sig inte åt ”barnkultur”, utan åt att få det dagliga livet att fun-
gera/…/. Precis som vuxna förhåller de sig till, samspelar med, påverkar och 
påverkas av sin omvärld. Här går det inte längre att avgränsa och särskilja vissa 
verksamheter och uttryck och kalla det barnkultur (Johansson 2000:139).  

 

På liknande vis anser Sparrman (2011:28) att trots att det råder ett ömsesidigt 

beroende mellan barnkultur och barns kultur, finns det en risk att tudelningen 

leder till ett cementerande av struktur-aktörsperspektiv. Hon menar att för att 

komma förbi ett dikotomt tänkande kring de strukturer som kan begränsa ak-

törskapet, är det dags att ”fokusera på och studera relationerna mellan det ma-

teriella, det sociala, plats, handlingar, tid etcetera för att förstå vilka processer 

det är som skapar och upprätthåller barnkultur som barnkultur” (2011:28). 

Därigenom skulle även barnkulturbegreppets rörlighet betonas, då begreppet 

kommer att betyda olika saker och ha skiftande innebörd avhängig den praktik 

som studeras. Anne-Li Lindgren (2013) diskuterar vad som händer när barn-

kulturen materialiseras i parker, arkitektur och på nöjesplatser. I en studie av 

nöjesparken Astrid Lindgrens värld synliggör hon hur parken på många nivåer 
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producerar ideologi, där den materialiserade barnkulturen blir bärare av före-

ställningar om barndom och barndomsideal men också bidrar till att skillnader 

mellan barn och vuxna tonas ner då både barn och vuxna positioneras som 

åskådare och aktörer och att dessa roller kan växla. Barnkulturens rörlighet 

diskuteras också i en avhandling av Ingeborg Lunde Vestad (2013). Lunde 

Vestad har studerat hur barn använder musik i sitt vardagsliv och hon väljer 

att tala om barnkultur som performativ, detta för att synliggöra hur den musi-

kaliska barnkulturen är en kontinuerlig process, där nya och gamla stämmor 

blandas och ständigt förändras och omtolkas.   

David Karlsson (2010) påpekar vikten av att låta kulturbegreppet vara 

mångdimensionellt och menar att olika forskningsområden kräver varierande 

infallsvinklar och perspektiv. För att överbrygga klyftan mellan det antropo-

logiska och estetiska kulturbegreppet, och istället antyda deras inbördes sam-

spel, använder Johan Fornäs (2012) ett hermeneutiskt kulturbegrepp, där kul-

tur definieras som meningsskapande praktiker. Fokus ligger då på den me-

ning, eller ordnade system av tecken, symboler, koder och genrer, som män-

niskor tolkar, skapar och delar med varandra genom kommunikation och 

tradition. Därmed faller det sig här naturligt att diskutera barnkultur som en 

meningsskapande praktik (Fornäs, 2012). Vidare ansluter jag mig till Sparr-

mans (2011) och Lunde Vestads (2013) uppmaning att låta barnkulturens be-

tydelse och innebörd vara rörlig, så att begreppet kan tolkas och förstås olika 

beroende på vad som studeras.  

Många av de texter som syskonen i föreliggande arbete kommer i kontakt 

med via medier (TV-program, YouTubeklipp, låtar, dataspel, virtuella spelsi-

dor) ligger inom ramen för det som kallas populärkultur eller marknadsorien-

terad kultur. Begreppet populärkultur är omstritt och rymmer en rad skiftande 

betydelser och definitioner. Vanligt är att populärkultur kopplas samman med 

massmedier och förstås som kultur producerad för den breda massan, en mass-

kultur. Det är också ett värdeladdat begrepp, där populär kan signalera både 

positiva och negativa kvaliteter och egenskaper beroende på vem och i vilket 

sammanhang som det används (Persson, 2000). Pierre Bourdieu (1984) talar 

om två huvudsakliga smakformer: den goda, och legitimt erkända smaken, 

och den folkliga, ”låga” smaken, och han menar att smak – och värdehierar-

kier- intimt hänger samman med ekonomiskt och kulturellt kapital och indivi-

dens positioneringar i det sociala rummet. Vanligast är att ”samhällets ledande 

smakbärare” placerar det populära lägre i olika värdehierarkier (Bjurström, 

Fornäs & Ganetz, 2000:168). Därigenom synliggörs det maktförhållande som 

råder mellan dominerande smakinstanser och de som innehar en smak som, 

av de förra, klassas som lägre (Bourdieu, 1984). 

Synen på populärkultur, och hur den ska bedömas och värderas, handlar 

om en ständigt pågående konstruktion. Gränserna i samhället flyttas och för-

ändras, inte minst genom den förändrade mediekulturen, där medierna blir en 

del av vårt handlande och vår vardag, vilket i sin tur leder till en förändrad syn 

på högt och lågt, konst och populärkultur (Bjurström, Fornäs & Ganetz, 2000). 
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Inom samtida barndomsforskning har den tidigare dikotomin mellan ”fin”- 

och populärkultur lämnats och fokus ligger nu istället på varför och på vilka 

sätt dessa kulturer ”brukas” menar Hällström (2011a:86). Även Jan Thavenius 

(2004:100) menar att det har blivit allt vanligare att se på populärkulturen mer 

seriöst, och som ett centralt inslag i västerländsk kultur, men betonar att detta 

gäller utanför skolans väggar. Inom förskola och skola råder fortfarande ett 

antagonistiskt förhållningssätt till populärkulturen. Där är iden om ”den goda 

kulturen” starkt rådande och förskola och skola anses ha en smakfostrande 

uppgift, en slags normativ funktion. Därigenom synliggörs också vuxnas makt 

och tolkningsföreträde och hur dessa skapar föreställningar om den goda barn-

kulturen (se t.ex. Dyson, 2003; Fast, 2007; Persson, 2000; Söderman, 2012; 

Thavenius, 2004). Så även om gränserna mellan ”finkultur” och populärkultur 

bryts upp och ifrågasätts, lever de ändå på många områden kvar. Exempelvis 

menar Björn Sjöblom (2014) att dataspel och barns spelande har behandlats 

något styvmoderligt av det traditionella barnkulturfältet och anger som tänk-

bar förklaring bland annat att dataspel (såväl som många andra medier) ses 

som en kommersiellt driven del av barnkulturen och därmed inte intressanta 

att studera som barnkulturella produkter. Den eventuella motsättningen mel-

lan ”finkultur” eller kvalitetskultur och populärkulturen eller den marknadso-

rienterade kulturen är därför av intresse för föreliggande arbete. 

Medialisering 

”You live in media. Who you are, what you do and what all of this means to 

you does not exist outside of media. Media are to us as water is to a fish” 

(Deuze, 2012:x). Medier är idag en självklar och naturlig del av vårt väster-

ländska samhälle, och det Mark Deuze (2012) vill framhålla är att vi bara kan 

föreställa oss en värld utan medier. Genom digitaliseringen och internets fram-

växt är medierna idag också så sammansmälta att Nick Couldry (2012)  menar 

att det är svårt att tala om enskilda medier, snarare bör vi se på dem som en 

hel mediemiljö. Couldry pekar här implicit också på hur svårdefinierat själva 

begreppet medier är. Henry Jenkins (2012:24) beskriver medier dels som tek-

nologi som möjliggör kommunikation, dels som en uppsättning av sociala och 

kulturella praktiker, som har vuxit fram med själva medieteknologin. Medier 

är alltså även symboliska processer av meningsskapande (Schrøder, Drotner, 

Kline och Murray, 2003:74). Jenkins (2012) talar vidare om en konvergens-

kultur, där ”nya”, digitala och sociala medier konvergerar, smälter samman, 

och kolliderar med de ”gamla”, analoga. Andersson och Fornäs (2010) fram-

håller vikten av att ha ett kulturellt perspektiv på medier och talar om medie-

kultur. Mediekulturbegreppet synliggör, menar författarna, just mediernas 

sammansmältning, konvergens, i såväl produktion som representation och 

konsumtion. Gränserna mellan olika medier och mellan olika praktiker tonas 
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därmed ner och det blir mindre intressant att studera användandet och tolk-

ningen av enskilda medietexter (Andersson & Fornäs, 2010:6ff).  

För att förstå och belysa samhällets tekniska och materiella förändring, och 

sätta den i relation till andra omvälvande förändringar som globalisering och 

urbanisering, används begreppet medialisering (Deuze, 2012; Fornäs, 2011; 

Hjarvard, 2008, 2013). Begreppet kan ha skiftande betydelser, men Stig Hjar-

vard (2008) pekar på tre huvuddrag i medialiseringen. En första aspekt handlar 

om hur medier blir alltmer närvarande i samhället och vardagen, och ett själv-

klart inslag i vårt sociala handlande. Den andra aspekten av medialiseringen 

pekar på hur medier på samma gång blivit en integrerad del av samhället och 

en självständig samhällsinstitution. Dagens medier förmedlar inte bara det 

som sker i samhället utan samhället blir också alltmer beroende av medierna 

och anpassar sig efter hur medier fungerar och reagerar. Slutligen pekar Hjar-

vard (2008) på hur samhällets kommunikation i allt högre grad sker genom 

medierna, något som gäller såväl massmedier som sociala medier. Det gör att 

vårt sätt att kommunicera medieras, genom att vi medvetet eller omedvetet 

anpassar oss till mediernas logik för berättande, dess genrer, former eller ut-

tryckssätt. Kent Asp (2011) framhåller att medialiseringsbegreppet kanske i 

synnerhet är relevant för internetåldern, och de sociala mediernas genomslag, 

men Hjarvard (2013) pekar på hur också barns lek kan sägas vara media-

liserad. En övervägande del av barns lekaktiviteter sker i interaktion med, eller 

påverkas av, medier. Hjarvard beskriver även hur själva leksaksindustrin har 

förändrats, genom att de år som barn leker med leksaker har förkortats som en 

följd av mediernas intåg i barnkulturen. För att leksaksindustrin ska överleva 

måste samarbete med mediemogulerna skapas, och Hjarvard (2013) använder 

Lego som ett tydligt exempel på sådana samarbeten. 

Medialiseringsbegreppet lägger alltså fokus på det kretslopp, de processer 

och samspel som människa, medier och samhälle är intimt sammanflätade i 

och gränserna mellan olika medier och mellan olika praktiker tonas ner. Istäl-

let för att lägga fokus på enskilda medier, studeras vad människor gör med 

medier (Couldry, 2012), ett förfaringssätt som även föreliggande arbete till-

lämpar. Här används begreppen mediebruk och medieanvändning synonymt, 

och definieras som vad människor gör med medier i olika praktiker, dvs. hur 

och till vad de använder dem. Vidare studeras medier och meningsskapande i 

sociala praktiker och de förstås som ett resultat av mänsklig interaktion, som 

i sin tur påverkas av sociala och kulturella kontexter.  
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Tidigare forskning kring medier och syskonskap 

Avhandlingens fyra empirikapitel dokumenterar olika aspekter av lekkultur 

och syskons mediebruk utifrån meningsskapande praktiker och domäner som 

datorspelande, musicerande, tv-tittande och konsumtion. Tidigare forskning 

av relevans för den specifika domänen presenteras därför i respektive kapitel. 

Vissa kapitel är mer omfångsrika än andra, exempelvis spelkapitlet (kapitel 5) 

och konsumtionskapitlet (kapitel 8), men det bör noteras att det självklart finns 

viss överlappning mellan olika områden i barns medielandskap.  

Följande avsnitt syftar närmast till att teckna en kortfattad, mer övergri-

pande karta över de olika forskningsfälten barn och medier, syskonskap och 

kamratrelationer. Då det är spretiga och breda fält som spänner över en rad 

områden finns inte ambitionen att ge en heltäckande bild, men tillräckligt ut-

förlig för att ge en inblick i området och nå fram till avhandlingens problem-

formulering. Efter en generell översikt lyfter jag sedan fram ett litet urval av 

nordiska avhandlingar som ligger nära föreliggande arbete i metodansats eller 

problemområde.   

Barn och medier 

Forskning om barns relation till medier, har i mångt och mycket följt den ut-

veckling som medievetenskaplig forskning gjort i stort. Från tidigare effekt-

studier, eller ideologistudier om vad medierna gör med oss, via kultur-, re-

ceptions- och användarstudier om hur olika grupper tolkar och förstår olika 

typer av medieinnehåll (se t.ex. Buckingham, 1994, 1996; Eckert, 2001; Hake, 

2003; Rydin, 1996), till studier som i högre grad betonat barns konkreta hand-

lingar för att undersöka hur mening tillskrivs och som dokumenterat vad bar-

nen faktiskt gör med exempelvis datorer (se t.ex. Aarsand, 2007; Björk-Willén 

& Aronsson, 2014; Johansson, 2000; Klerfelt, 2007; Sjöberg, 2002), har forsk-

ningen nu landat i ett utforskande av mediernas betydelse för människan i var-

dagen. Mycket av den forskning som bedrivs idag handlar också om barn och 

ungas liv online, om risker och möjligheter med nätet, om lärande och um-

gänge i sociala medier och om hur gränserna mellan online och offline suddas 

ut i takt med att medier i allt högre grad präglar vardagen (Dunkels, 2007; 

Findahl, Dunkels & von Feilitzen, 2013; Hernwall; 2014; Livingstone, 2009; 

Livingstone, Haddon, Görzig, 2012). En svensk studie som kan nämnas i sam-

manhanget är Mikael Forsmans (2014) Duckface/Stoneface. Syftet med arbe-

tet är att undersöka hur unga gör genus i relation till digitala medier. Utifrån 

olika former av kvalitativa intervjuer och workshops med 142 barn och ung-

domar i åldrarna 10 och 13 år, synliggörs bland annat hur medier bidrar till att 

skapa, och särskilja ålder i förhållande till sociala medier. Forsman påtalar att 

för en tioåring ser det mediala landskapet väldigt annorlunda ut mot en tret-

tonårings, och han pekar på hur medier kan bli ett sätt att få status, genom att 

som ung besitta kunskap eller tillträde till arenor som är avsedda för äldre. 
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Studien lyfter också fram social hierarkisering, där genus, men också smak, 

förmedlas och förhandlas inom och utom kamratgruppen. Forsman studerar 

inte specifika sajter eller nätpraktiker utan intresserar sig för hur mediebruket 

är inbäddat i barnens och ungdomarnas liv och vardag som helhet.  

Det har således gjorts en hel del brukar- och användarundersökningar kon-

tinuerligt över tid, men mer etnografiskt orienterade undersökningar som in-

kluderar barns användning av flera medier, är färre.  Det gäller även empiriska 

studier av yngre barns medieanvändning (se Dolores Sousa & Cabello, 2010; 

Johansen, 2008). Vad gäller de yngsta barnens mediebruk finns också en väx-

ande forskning kring hur små barn använder och samspelar med Ipads inom 

ramen för förskolan (för svenska  studier, se t.ex. Kjällander & Moinian, 2014; 

Kjällander 2014; Nilsen, 2014; Walldén Hillström, 2014).  

En central utgångspunkt i förståelsen av barn- och medieforskningen (i 

västvärlden), är att den länge har präglats av en starkt polariserad samhällsde-

batt rörande barn och ungas användning av medier, vilken forskare ofta in-

flueras av och tar avstamp i (Buckingham, 2000; Buckingham & Willett, 

2006; Livingstone, 2009). Två motstridiga diskurser kan skönjas. Å ena sidan 

betraktas barn som sårbara, oskyldiga och i behov av skydd från mediernas 

innehåll. Farhågor höjs och risker påtalas om att medierna kan leda till bris-

tande social förmåga, våldsamt och aggressivt beteende, påverka den fysiska 

kroppen och bidra med minskad kreativitet och hämmad lekförmåga (Post-

man, 1982, för kritisk diskussion av moralpanik kring nya medier, se exem-

pelvis Buckingham, 2000; Drotner, 2008; Herring, 2008). Å andra sidan finns 

de som framhåller barn som självständiga, kompetenta aktörer, vilka blir för-

stärkta och får kraft genom tekniksamhället och som menar att barn besitter 

förmågan att samspela, lära och kommunicera med hjälp av (digitala) medier 

(Gee, 2003; Tapscott, 1998, för en kritisk diskussion se, Buckingham, 2004, 

2008).  

Denna dikotomi har åtföljt i stort sett varje ny typ av massmedium menar 

Kristen Drotner (1991) och påtalar att medierna ofta blir slagträn i en debatt 

som egentligen handlar om sekularisering och normupplösning. I samband 

med internets inträde i samhället och den snabba högtekniska förändringen 

har bilden dock delvis förändras, menar Buckingham (2008). En utbredd syn 

i såväl akademiska som mediala sammanhang är nu istället att dagens barn 

och unga föds in i ett digitalt medielandskap och därmed anses ha fundamen-

talt andra, och bättre, förutsättningar för att förstå och anamma de digitala 

medierna än tidigare generationer. Denna ”nätgeneration” (Tapscott, 1998) 

tycks alltså ha en naturlig fallenhet för att hantera och tillvarata nätets möjlig-

heter. Den term som fått starkast genomslag är digitala infödingar (digital na-

tives; ett begrepp som myntades i en artikel av Marc Prensky (2001). Prensky 

benämner tidigare generationer för digitala immigranter (digital immigrants) 

och anser det vara näst intill oöverstigliga skillnader, ett gap eller en klyfta 

mellan dessa generationer. Detta är, menar Prensky (2001) också ett stort pro-

blem i dagens skola, då lärare inte förstår hur eleverna tänker och resonerar. 
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Men begrepp som dessa har stött på stark kritik och anses exotisera och 

essentialisera barn och unga samt bortse från de sociala och kulturella aspekter 

som ett mediebruk alltid är inbäddat i (Buckingham, 2008; Herring, 2008). 

När det gäller färdigheter och kunskaper om digitala redskap är spridningen 

inom en generation stor, menar Sonia Livingstone (2009). Synsättet på barn 

som digitala infödingar präglas också av en slags teknisk determinism. ”Tech-

nology is seen to have ’effects’ irrespective of the ways in which it is used, 

and of the social contexts and processes into which it enters” (Buckingham, 

2004:112). Martin Danielsson (2014), som studerat hur klasskillnader har be-

tydelser för unga pojkars relation till digitala medier, menar att även om 

svenska barn och ungdomar delar en gemensam erfarenhet av att växa upp i 

en miljö präglad av digitala medier, kan denna gemenskap också åtföljas av 

olika svar beroende på klassbakgrund, position i genusordningen och socio-

geografisk hemvist. Istället för att se på medier som en främmande kraft som 

påverkar barn ”från utsidan”, bör fokus ligga på hur medier faktiskt används i 

barns vardagsliv menar Buckingham (2004) och betonar att användandet av 

teknologin och skapandet av mening medieras i sociala relationer. 

Syskonskap och kamratrelationer  

Som påtalats framkommer det ofta i statistiska data över barns mediebruk att 

syskon har betydelse för hur barn och ungas medieanvändning tar sig uttryck 

(Findahl, 2013; Medierådet, 2012/2013) men färre studier belyser empiriskt 

hur detta sker. Barns mediebruk i hemmet tenderar att i högre grad uppmärk-

sammas utifrån vertikalen barn-förälder, där regler och förhandlingar då står i 

centrum, eller hur medierna bidrar till förändrade vanor och rutiner inom fa-

miljen. Den roll som syskon eventuellt kan spela för barns socialisering kring 

medier nämns bara mer parentetiskt (Livingstone, 2009; Marsch, 2005; Plow-

man, McPake & Stephen, 2010). Syskons betydelse för barns förståelse för 

och kunskap om konsumtion, lyfts fram av Kerrane och Bettany (2014). Ge-

nom intervjuer synliggör de hur syskon är en viktig resurs och källa till kun-

skap i familjens konsumtionsmönster. Kerrane och Bettany (2014) pekar 

också på vikten av att vidare studera syskons samspel och lärande inom ramen 

för konsumtionsforskning.2 

Syskon har också betydelse som förebilder och normsättare, vilket synlig-

görs i avhandlingar om bland annat ungdomars förhållande till musik (Berg-

man, 2009; Werner, 2009) men inte heller i dessa är det syskonrelationen som 

specifikt utforskas (se även Johansen, 2008). Att syskon är viktiga och en in-

tegrerad del av barns världar lyfts också fram i Hällströms (2011a) avhandling 

om barns insändare i Kamratposten. Avhandlingen synliggör barns egna rös-

                                                      
2 För en utförligare beskrivning av Kerrane och Bettanys (2014) studie, se kapitel 8.  
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ter om sin tillvaro och ett avsnitt behandlar syskonskap. Flera skribenter påta-

lar såväl positiva som negativa aspekter av syskonsamvaro och lyfter fram 

vikten av relationen till syskonet, även när det kan finnas en skillnad i ålder. 

Hej! Jag heter Matilda och ska fylla 14 år. Min syster Stina (10 år) och jag 
brukar spela in radioprogram på band till våra kompisar. Det har blivit ungefär 
tolv band nu. Vi har jobbat mycket med ljudeffekter och skrivit manus. Vi har 
haft otroligt roligt och lagt ner mycket möda. Min dröm har alltid varit att även 
få använda mig av videokamera. Och nu har även den drömmen gått i uppfyl-
lelse. Vi fick låna en kamera från pappas jobb. Genast satte vi igång att skriva 
manus och leta fram kläder. Såklart vi skulle göra ett avsnitt av ”Skilda värl-
dar”. Som tur var hade vi sommarlov och var ensamma hemma. Det var ganska 
stressigt att hinna med allt innan föräldrarna kom hem. Vi hann knappt äta. Så 
inne var vi i filminspelningen. Det var otroligt kul! Hälsningar Matilda. Kam-
ratposten 14/1997 (Hällström, 2011a:195).  

 

Matildas berättelse från Kamratposten synliggör inte bara glädjen i själva sys-

konrelationen utan också, vilket Hällström (2011a) påtalar, hur barnen tolkar 

och reproducerar populärkulturella referenser i en barnkulturell aktivitet, nå-

got även föreliggande arbete ämnar belysa.  

Syskonrelationer har i en västerländsk kontext framförallt studerats ur ut-

vecklingspsykologiska perspektiv, där fokus har legat på barnens plats i sys-

konskaran, ålder, arv och miljö (se t.ex. Dunn, 1983, 1984, 2002). Forsk-

ningen har vidare pekat på hur syskon fungerar som socialisationsagenter, där 

deras sociala interaktion skapar en plattform för framtida lärande och utveckl-

ing (Brody, 1998; Klein, Feldman & Zarur, 2002; Sanders, 2004). Inom 

nämnda område finns även studier om syskons betydelser vid skilsmässor, 

våld i familjen eller när ett annat syskon blir svårt sjukt (Laursen, 2013; Nol-

bris, Enskär & Hellström, 2007; Nolbris, 2009). Winther, Palludan, Gulløv 

och Rehder (2014) har i hemmiljö intervjuat 100 barn och ungdomar om deras 

upplevelser och tankar kring att ha ett eller flera syskon samt genomfört ob-

servationer av syskons samspel på en mottagning för familjerådgivning. 

Materialet rymmer en mängd olika typer av familjerelationer och synliggör 

den mångfald av relationer som barn idag kan ha till varandra. Vidare under-

söks hur materiella, sociala och kulturella kontexter påverkar syskonrelat-

ioner, hur positioner mellan syskon skiftar över tid och beroende på samman-

hang samt uppfattningar om vad syskon är. Studien diskuterar också mediers 

plats och roll i hemmen samt ålderns betydelse för när materialitet ska för-

handlas, aspekter som är centrala för föreliggande arbete. 

Syskonrelationer har vidare studerats i flera antropologiska studier utanför 

västvärlden och har då exempelvis synliggjort vardagliga omsorgsrutiner och 

hur barn socialiseras inom ramen för syskonrelationer där äldre barn dagligen 

tar hand om sina småsyskon (Johnson Frankenberg, 2012; Mead, 1961; Ochs, 

1988; Rindstedt 2001). Exempelvis visar Margaret Mead (1961) i sin studie 
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av familjeliv på Samoa, hur äldre syskon (i huvudsak flickor) näst intill fun-

gerar som ställföreträdande mödrar, som tvättar, tröstar och matar sina yngre 

syskon. Mead pekar också på hur de äldre syskonen använde mer direkta upp-

fostringsmetoder, som att skrika, skälla eller ge mutor, för att få de yngre att 

lyssna eller lyda och för att själv slippa tillsägelser. Camilla Rindstedt (2001) 

levde i ett drygt år hos quichua och spansktalande indianer i Ecuador, där hon 

följde fyra barn i åldrarna 1 till 3 år för att undersöka språksocialisering. 

Rindstedt utgår från samspelet mellan barnen i byn och visar i likhet med 

Mead (1961) hur hushållsgöromål och syskonpassning också sker med ett stort 

mått av lek. Vidare synliggör Rindstedts (2011) arbete hur ursprungsmålet 

quichua riskerar att dö ut i området, detta eftersom barnen nästan uteslutande 

leker på spanska, och därigenom inte använder sitt modersmål i vardagligt tal. 

Det som visas i dessa antropologiska studier är också hur syskon många 

gånger erbjuder en av de första, och kanske den mest intensiva, kamratrelat-

ionen för ett barn. William Corsaro (2003, 2011), som framförallt har studerat 

förskolebarn i västvärlden, menar att när barn tillbringar tid tillsammans med 

andra barn under en längre tid skapas lokala kamratkulturer. Barnen utvecklar 

egna vanor och rutiner, normer och värderingar, och kamratkulturen blir en 

arena där barnen i sina lekar kan pröva, tolka och omtolka samhällets normer 

och värderingar, något Corsaro kallar för tolkande reproduktion. En kamrat-

kultur kan också sägas innehålla kunskap om sin egen och andras sociala sta-

tus, exempelvis kan ålder ge status och makt i en barngrupp (Corsaro, 2011; 

Löfdahl, 2002). Kamratkultur förekommer även i skolkontexter, och bland an-

nat Ann-Carita Evaldsson (1993) har studerat lekhierarkier på skolgården. 

Med exempel baserade på videoinspelningar från två större forskningspro-

jekt av vardagligt familjeliv i västvärlden, uppmärksammar Evaldsson och 

Cekaite (2012) vilken betydelse barns samspel med syskon har för det infor-

mella lärandet. Empiriska studier av hur syskonrelationer organiseras i väst-

världen är relativt få menar författarna, och genom att undersöka språkliga och 

sociala resurser visar de hur syskonen lär sig använda språk, utveckla perspek-

tivtagande och social förståelse samt växla positioner. Evaldsson och Cekaite 

(2012) diskuterar även hur det informella lärandet gestaltas mellan syskonen 

och menar att det har många likheter med hur barn i kamratkulturer reprodu-

cerar och producerar kulturella mönster och språkliga praktiker. En skillnad 

ligger i syskonens åldersheterogenitet och varierande språkliga och kommu-

nikativa kompetenser. 
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Några nordiska avhandlingar 

Slutligen vill jag i detta avsnitt lyfta fram fem nordiska doktorsavhandlingar 

som i sina teoretiska eller metodologiska ansatser ligger nära föreliggande ar-

bete. Samtliga har också en syn på barn som sociala aktörer, som aktivt möter, 

tolkar och deltar i samhället. 

Barbro Johansson (2000) syfte var att undersöka vad barn gör med datorer 

i sin vardag, och vad barn och vuxna gör med de förställningar om barn och 

barndom som aktualiseras i samband med barns datoranvändning. Under två 

och ett halvt år genomförde Johansson deltagande observationer och inter-

vjuer med 101 barn i åldrarna 7-12 år och 33 vuxna på två skolor och i barns 

hem. Johansson visar på en rad olika aktiviteter där datorn finns med i barnens 

liv, och hon fann att barn ofta tar över vuxnas och äldre barns sociala agerande, 

men att de också tillför något nytt, och aktivt reflekterar kring sitt användande. 

Barnen samspelar, tar olika positioner och förhandlar om makt, både i relation 

till varandra och i relation till vuxna. De går också i dialog till de diskurser 

som finns om barn och barndom, datorer och teknik, som t.ex. föreställningar 

om pojkar och flickors spelande, eller våldsamma datorspel. Johansson gör 

också en närmare analys av tre dataspel som var populära under tiden för fält-

arbetet, och studerar de normer och värderingar som implicit förmedlades. Jo-

hansson visar att barnen genom sitt datorbruk skapar en egen förståelse och 

mening och framhåller att barns datoranvändande är komplext och mångfa-

cetterat. Johanssons arbete är av intresse för denna avhandling då den både 

förhåller sig till de situationella, och dokumenterar barns användning av dato-

rer i hemmet, och det strukturella, och synliggör föreställningar och normer 

om barn och barndom. 

Anna Sparrman (2002) visar i sin avhandling om visuell kultur på fritids-

hem, hur medier och medieartefakter är ett stort och väsentligt inslag i barns 

visuella kulturer Hon har genom medieetnografiska metoder följt 64 barn i 

åldrarna 6-8 år på ett fritidshem och fann att barns bruk av bilder bygger på 

en interaktivitet där den visuella meningen ständigt förhandlas. Arbetet visar 

hur barnen använder den visuella kulturen som en del i ett identitetsarbete och 

för att skapa gemenskap kring fenomen som popgruppen Spice Girls eller TV-

programmet Sonic. Därmed dokumenteras också barns kamratkulturer, även 

om huvudsakligt fokus ligger på vad barn gör med den visuella kulturen sna-

rare än på social ordning och åldershierarkier. Sparrmans studie har i flera 

avseenden inspirerat detta arbete. Även föreliggande arbete har ett medieet-

nografiskt angreppssätt och studerar hur medier kan användas som resurs i 

kommunikation och samspel, men där Sparrmans arbete har visuell kultur och 

vardagligt samspel som övergripande tematik ligger fokus i föreliggande stu-

die istället på olika medier (datorspel, musik, tv, bildmedier) och samspel. 

Sparrmans avhandling är i huvudsak förlagd till fritidshem och undersöker en 

mer åldershomogen kamratgrupp medan detta arbete tar utgångspunkt i hem-

met och studerar samspel och mediebruk mellan barn i olika åldrar. 
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Barns bildskapande och kamratkultur i förskolan har studerats av Eva Äng-

gård (2005a). Syftet med avhandlingen är att analysera och diskutera hur barn 

agerar och skapar mening i olika bildaktiviteter. Med hjälp av videoinspel-

ningar, deltagande observationer och intervjuer har Änggård dokumenterat två 

förskolors bildverksamhet, totalt inkluderas 36 barn i 4-6 års ålder.  Änggård 

visar hur barnen skapar en gemensam kamratkultur vid bildskapandet, där 

tecknandet och smakpreferenser blir ett sätt att visa lojalitet och bekräfta vän-

skap. I bildaktiviteten uppstår ett kollektivt bildsamtal, barnens bilder går i 

dialog med varandra och med omgivande kulturella sammanhang. Medier- 

texter, program, leksaker och spel-framhålls som en viktig inspirationskälla 

för barnens bildskapande, och Änggård synliggör hur barnen aktivt tolkar och 

reproducerar befintliga bilder och medietexter till egna uttryck. Dialogen med 

medier sker även många gånger via ett annat barns bild, dvs. ett barn behöver 

inte ha sett ”originaltexten” för att kunna delta i bildaktiviteterna. Vidare be-

lyser Änggård skillnader i smak och tycke mellan barn och pedagoger och 

diskuterar även det svåra i att särskilja ”finkultur” och populärkultur då barnen 

inte gör någon distinktion dem emellan utan hämtar råmaterial och inspiration 

från många olika håll. Änggårds arbete är intressant för föreliggande arbete 

eftersom det så tydligt synliggör barns förhandlingar kring smak och stil i 

kamratgruppen, och ålderns betydelse för att markera skillnad eller likhet. 

Ett arbete som belyser hur barn använder medier som resurs i sina liv, är 

Carina Fasts (2007) avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva: Familjeliv 

och populärkultur i möte med förskola och skola.  Under tre år följde Fast sju 

svenska barn från olika sociokulturella miljöer med syfte att undersöka i vilka 

sociala och kulturella sammanhang som barn möter textorienterade aktiviteter. 

Fast följde barnen i hemmiljö och till förskola, förskoleklass och slutligen 

skola och hon synliggör hur barnen i studien hemifrån bär med sig rika erfa-

renheter av läs- och skrivpraktiker genom kultur, tradition, språk och religion. 

Fasts avhandling är relevant för föreliggande arbete då den tydligt pekar på 

och problematiserar skillnader i smak och kulturförmedling. Fast visar hur po-

pulärkultur och medier är naturliga inslag i barnens vardag, och hur dessa tjä-

nar som utgångspunkt för att praktisera läsande och skrivande utanför skol-

kontexten. Dessa erfarenheter ges dock mycket lågt erkännande när barnen 

sedan kommer till förskola och skola, där pedagogerna bestämt tar avstånd 

från den populärkultur som barnen har kunskap om.  

Stine Liv Johansen (2008) har följt sju danska småbarnsfamiljer under två 

omgångar, då barnen var ett och ett halvt år gamla och när de hade fyllt tre, 

detta i syfte att synliggöra de allra minsta barnens mediebruk. Avhandlingen 

är av relevans för och har likheter med föreliggande arbete. Johansen kombi-

nerar medieetnografi med receptionsstudier, och undersöker både barnens an-

vändning av medier samt analyserar de texter som barnen tar del av. Johansen 

visar hur de minsta barnens preferenser för olika program är sammankopplade 

med programmets struktur och händelseform (igenkänning) samt inte minst 

hur barnets omgivning stöder denna preferens. Barnen orienterar sig mot de 
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element och figurer som de känner igen och blir därmed en del av det ”krets-

lopp” av bilder, artefakter och texter som omger dem. Johansens arbete visar 

att barn tidigt ärver och lär sig de mediebruk, normer och värderingar som är 

rådande i familjens praktikgemenskap, och hon lyfter fram syskon som viktiga 

förebilder och normsättare. Johansen undersöker även hur barn över tid repro-

ducerar rådande normer och menar att för lite äldre barn är kamratgruppen en 

lika stor parameter i barnets val och identitet som medieanvändare som för-

äldrar eller syskon. Johansen gör i sin avhandling heller ingen skillnad mellan 

analoga eller digitala medier, utan menar att i studier av barns mediebruk bör 

utgångspunkten tas hos barnet snarare än i ett enskilt medium. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning kring barns mediebruk har alltså ofta kretsat kring en en-

skild medieaktivitet. Forskaren har följt barn i olika miljöer (hem, skola eller 

fritidshem) för att synliggöra hur barn använder och skapar mening kring till 

exempelvis datorer eller TV.  Vidare har många studier kring barns tolkningar 

och meningsskapande av olika medietexter utförts inom ramen för receptions-

studier där fokus ligger på enskilda intervjuer och fokusgrupper. Studier som 

inkluderar barns användning av flera medier, och som undersöker hur dessa 

är inbäddade i deras vardagsliv är färre. Sparrman (2002) visar hur medier 

genomsyrar barns visuella kulturer och hur de används som resurs för gemen-

skap och identifikation för barn på ett fritidshem. Johansen (2008) bidrar med 

ökad kunskap kring de allra minsta barnens mediebruk i hemmiljö, men do-

kumenterar inte på något ingående sätt samspelet mellan syskon.  

Syskon utgör barns första kamratkrets och framhålls ofta som viktiga i för-

medlingen av medier, men empirisk forskning om hur syskonrelationer i väst-

världen organiseras i vardagligt familjeliv och i relation till medier är alltså 

fortfarande sällsynt. Föreliggande studie vill därför bidra till en grundligare 

genomlysning av såväl syskons samspel som barns mediebruk i hemmiljö. 

Avhandlingen undersöker syskons samspel och meningsskapande med de me-

dier som finns i hemmen. Dessa produkter är, i merparten av fallen, skapade 

av vuxna för barn. Exempelvis är ett dataspel en artefakt där väggarna, kon-

struktionen, är skapad av vuxna, men där innehållet används, styrs och tolkas 

av barn. Barn är aktiva subjekt som går i dialog med de erbjudanden som ges 

dem. Det är hur syskonen använder, skapar mening, omtolkar och omskapar 

dessa, av vuxna skapade kulturella artefakter (datorspel, TV-program, 

YouTube-klipp med mera) som studeras i föreliggande arbete.  
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Syfte 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera syskonsamspel och 

mediebruk i hemmiljö. Med utgångspunkt i hur syskon i förskole- och lågsta-

dieålder skapar mening i vardagliga mediepraktiker är ett vidare syfte att un-

dersöka hur medier både blir resurser i, och formar, barns aktiviteter, lekar och 

uttryck. Ett relaterat syfte är att undersöka vilken plats och betydelse konsumt-

ion har i barns medievärldar. 

 

Följande frågeställningar är centrala för detta arbete:  

 

 Hur organiserar syskon samspel och hur iscensätter de sitt mediebruk?   

 Hur positionerar syskon sig själva och varandra i olika mediepraktiker 

och inom ramen för olika syskonkonstellationer (äldre/yngre; samkö-

nade/olikkönade)?  

 Vilken plats och betydelse har, och får, konsumtion i barns medie-

bruk? 

Disposition 

Avhandlingen består av nio kapitel. Kapitel 1 och 2 redogör för bakgrunden 

till arbetet samt tecknar studiens övergripande teoretiska ramverk. Därefter 

följer ett metodkapitel (kapitel 3) som beskriver avhandlingens medieetnogra-

fiska tillvägagångssätt och ger en redogörelse för urval, insamling och analys 

av forskningsmaterial. Vidare diskuteras de forskningsetiska överväganden 

som väglett arbetet.  

Kapitel 4 presenterar de deltagande barnen och deras familjer och belyser 

de ramar och regler som finns för barnens lekpraktiker och mediebruk i re-

spektive hem och ger en bild av medielandskapen i de olika familjerna. Ka-

pitlet ger också en översikt över vilka medieprodukter som finns i de olika 

familjerna vilket sätts i relation till statistiska data över barns medietillgångar 

i svenska hem. Därefter följer de empiriska kapitel som dokumenterar olika 

aspekter av syskonens samspel och mediebruk. Varje kapitel behandlar tidi-

gare forskning av relevans för kapitlets lekpraktiker och beskriver vilken teo-

retisk utgångspunkt som är central för just det kapitlet. Kapitel 5 beskriver 

syskonens samspel och meningsskapande i olika spelaktiviteter. Kapitel 6 

analyserar hur musik och musiksmak kan användas som resurser för självpre-

sentation, och det närbesläktade kapitlet 7 visar hur TV, YouTubeklipp och 

spel blir råmaterial i barns lekar och uttryck. I det sista empiriska kapitlet ana-

lyseras konsumtionens betydelse i barns medievärldar (kapitel 8).  

Kapitel 9 är ett avslutande kapitel och där presenteras och sammanvägs av-

handlingens empiriska fynd.   
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Kapitel 2. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel redovisas studiens teoretiska utgångspunkter. En viktig ut-

gångspunkt är sociokulturell teoribildning (Lave & Wenger, 1991; Rogoff, 

1990; Säljö, 2000; Vygotskij, 1978; Wenger, 1998; Wertsch, 1991). Individen 

ses som en aktiv, meningsskapande och samspelande aktör som påverkar och 

påverkas av sin sociala, historiska och kulturella kontext. Vidare används kul-

tursociologiska perspektiv samt insikter från social interaktionsforskning 

(Bourdieu, 1984, 1993; Goffman, 1959/2014, 1974, 1983); människan är all-

tid inbäddad i strukturer, vilka påverkar hennes agerande, genom att hon för-

håller sig till och relaterar till normer och värderingar. Aktörskap studeras som 

något som bör förstås i relation till sociala sammanhang, snarare än som något 

som endast är lokaliserat på individnivå. 

Kapitlen i avhandlingen har delvis skilda analysenheter och rör sig mellan 

lokalt situerade aktiviteter inom ramen för olika typer av kulturell mediering 

(datorspelande, musicerande, film- och TV-tittade, eller förhandlingar kring 

konsumtion). Det medför att teori av specifik relevans diskuteras i respektive 

kapitel.  

Social ordning och sociala praktiker  

Ervin Goffman (1971, 1983) som studerar människors interaktion och sociala 

samspel, menar att all interaktion är socialt situerad, det vill säga placerad i 

sociala situationer eller praktiker. En social praktik uppkommer då två eller 

flera människor på ett återkommande (och rutinartat) sätt möts och interagerar 

med varandra inom ramen för en specifik verksamhet. I detta möte handlar 

individen utifrån egna kunskaper eller erfarenheter, och utifrån vad denne, 

medvetet och omedvetet, uppfattar är möjligt och tillåtet i en viss situation 

eller verksamhet. Detta kallar Goffman (1983:2) för social ordning (inte-

ractional order). Individens erfarenheter bygger på en kulturell kunskapsbas, 

en gemensam förståelseram av normer och värderingar i den sociala ord-

ningen, som delas av människor tillhörande samma grupp.  Vi har till exempel 

lärt oss generella uppföranderegler för hur vi står i kö, och hur vi förväntas 

uppträda gentemot varandra på offentliga platser eller transportmedel (Goff-

man, 1971, 1983). I nya situationer och möten, bär individen med sig dessa 

erfarenheter och kunskaper, vilket skapar och upprätthåller en gemensam kul-

turell kunskapsbas:  
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(…) each participant enters a social situation carrying an already established 
biography of prior dealings with the other participants – or at least with partic-
ipants of their kind; and enters also with a vast array of cultural assumptions 
presumed to be shared (Goffman, 1983:4).   

 

Varje social situation, eller praktik, bär alltså med sig regler och förväntningar 

på individens agerande i just denna aktivitet, men i interaktionen sker också 

tolkningar och förändringar av dessa. Exempelvis finns implicita normer för 

uppförandekoder på sociala forum online, men i skydd av anonymiteten blir 

det lätt att bryta mot eller utmana rådande social ordning.  

Goffman (1974) menar vidare att betydelsen av en aktivitet först måste ra-

mas in av deltagarna i densamma, och därigenom skapa en förståelse av vad 

det är som pågår. Han använder begreppet ramverk (framework) och deltagar-

ramar (participation framework) för att synliggöra villkoren för socialt sam-

spel. Viss inspiration hämtade Goffman från Gregory Bateson, som var den 

som först myntade rambegreppet i sina arbeten av hur uttrar och andra djur 

inte bara slåss utan även leker att de slåss och därmed använder olika signaler 

för att definiera vilken handling det är som gäller. 

I assume that when individuals attend to any current situation, they face the 
question:”What is going on here?” Whether asked explicitly, as in times of con-
fusion and doubt, or tacitly, during occasions of usual certitude, the question is 
put and the answer to it is presumed by the way the individuals then proceed to 
get on with the affairs at hand (Goffman, 1974: 8).  

 

Genom att (för sig själva) besvara frågan ”vad är det som pågår här”, kan del-

tagarna identifiera vilken aktivitet som äger rum och därmed avgränsa situat-

ionen till de innebörder som är relevanta. Ramen blir alltså ett sätt att organi-

sera situationen. När aktiviteten väl är inramad, finns en förväntan kring hur 

verksamheten är tänkt att utföras och en överenskommelse om de ”regler”, 

den sociala ordning som vägleder praktiken. Tankemodellen illustreras av Jo-

nas Linderoth (2004:62) genom mänsklig beröring, vilken ges helt skilda be-

tydelser beroende på de situationella omständigheterna. En hand som placeras 

på en människas axel, konnoterar olika innebörder om det sker vid ett läkar-

besök, på en judomatta, i en förälskelse eller vid en begravning. Beröringen 

varierar i utförande beroende på ramverk. Definitionen av situationen kan 

dessutom omvandlas genom att inramningen skiftas. En förändring av han-

dens beröring under en dans kan förändra situationen till förälskelse (Lin-

deroth, 2004:63). Sociala praktiker kan alltså förstås som de ramverk som bin-

der samman enskilda handlingar utifrån ett konstituerande (men ofta outtalat) 

regelsystem (Goffman, 1983). Viktigt att betona är att sociala praktiker, eller 

kontexter blir till genom mänskliga handlingar. Det existerar inte färdiga kon-

texter, utan dessa skapas av de människor som deltar i en specifik situation 

(Duranti & Goodwin, 1992).  
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Människors mediebruk kan också förstås som situerade i sociala praktiker. 

Det innebär att hur vi använder olika medier (tittar på, spelar med, lyssnar till, 

talar om, tänker kring och skapar mening från) påverkar och påverkas av den 

sociala kontext vari bruket sker. Det medför vidare att olika relationer och 

sociala handlingar skapar olika sociala praktiker (Couldry, 2012; Shrøder, 

m.fl., 2003:16).  I samband med att medieforskningen går mot att studera me-

dierna som en hel mediemiljö, används ofta termen mediepraktik eller medie-

relaterade praktiker (Couldry, 2004, 2012; Danielsson, 2014). Då åsyftas inte 

bara konsumtion och produktion av medier utan begreppet förstås i en vidare 

bemärkelse och inbegriper alla de handlingar som människor gör och säger i 

relation till medier.  

Det kan handla om att möblera om i hemmet efter förändringar i dess mediebe-
stånd, om att skolka för att spela ett nysläppt datorspel och rättfärdiga detta 
inför sig själv och andra, om förhandlingar i familjen om barnens datoranvänd-
ning, om att återberätta vad som hänt på Facebook för sina klasskamrater, om 
att markera social närhet och distans genom smak-omdömen om olika medie-
innehåll och användningsmönster osv (Danielsson, 2014: 16). 

 

Detta arbete kan delvis sägas ligga inom ramen för det som kallas medieprak-

tiker, men då fokus inte bara är på medier utan också på syskons samspel, 

används oftast det mer övergripande begreppet sociala praktiker.  

Vidare menar Goffman (1961) att det är i agerandet i situerade aktivitet-

system,3 sociala praktiker, som mening skapas, detta genom att deltagarna de-

lar utgångspunkt för hur utsagor och handlingar ska uppfattas. Social interakt-

ion kan förstås som en uppsättning ”drag” mellan olika ”spelare” (Goffman, 

1961). Varje drag bevarar eller ändrar definitionen av situationen, varpå verk-

samheten, deltagarramen eller den sociala praktiken på intet sätt är statisk eller 

given. Liknande resonemang kan ses i Corsaros (2003, 2011) beskrivning av 

lokala kamratkulturer, där barn utvecklar egna normer och värderingar som 

tolkas och omtolkas i relation till större barndomskulturer och övergripande 

samhälle. 

Praktikgemenskaper 

Sociala praktiker, alltså det människor gör i kontextuellt inramade samman-

hang, framhålls i ett sociokulturellt perspektiv som centrala för människans 

lärande. Detta genom att individen lär sig att bemästra olika sammanhang och 

de redskap som där ingår. Som lärprocess kan det också förstås som att indi-

viden går från ett perifert till centralt deltagande i en praktikgemenskap, en 

                                                      
3 I Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction (1961), ett verk som kom tidigare 

än Frame Analysis (1974), talar Goffman bland annat om situerade aktivitetssystem istället för 

ramverk. Situerade aktivitetssystem kan förstås som sociala episoder, där människor möts och 

interagerar med varandra i ett system av handlingar för att utföra en gemensam aktivitet.  
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gemenskap bland människor som inom ramen för sociala praktiker delar ett 

gemensamt intresse, yrke eller kunskap (community of practice, Lave & 

Wenger, 1991). I gruppen lär deltagarna av varandra genom att dela erfaren-

heter och information. Ett deltagande i gruppen kan variera från centralt till 

perifert, vilket kan förstås som att vara i centrum eller i utkanten av en gemen-

skap. Inkludering och exkludering kan också få betydelse för hur medlem-

skapet ser ut (Wenger, 1998). Lave & Wenger menar att ett medlemskap i en 

praktikgemenskap inte bara handlar om färdigheter utan också om en förstå-

else för den kultur som omger den specifika gemenskapen. De framhåller 

också att individen inte bara erhåller kunskap från en praktikgemenskap utan 

att denne också tillför nya perspektiv till gemenskapen genom de tolkningar 

som görs av praktiken. ”Participation is always based on situated negotiation 

and renegotiation of meaning in the world” (Lave & Wenger, 2001: 51). Eti-

enne Wenger (1998:73) betonar också betydelsen av delade repertoarer (sha-

red repertoires) vilket kan rymma gemensamma aktiviteter, språk, symboler 

och objekt. Vidare framhåller Wenger (1998) att en praktikgemenskap inte 

bara ska tolkas som synonym för en grupp eller nätverk, utan som nära relat-

ioner av ömsesidigt engagemang organiserat runt gemensamma aktiviteter, 

vilka rymmer både makt, förhandlingar, konkurrens, glädje och lust. 

Sociala praktiker, kontexter och ramverk, skapas och återskapas således 

genom människors handlingar, och handlingar och praktiker konstituerar 

varandra (Duranti & Goodwin, 1992). Detta menar jag står i överensstäm-

melse med förståelsen av barnet som en social aktör som också påverkar och 

förändrar sin omgivning. Satt i relation till barns mediebruk i hemmiljö kan 

det exempelvis innebära att hela familjens rutiner eller värderingar utmanas 

och omskapas genom barnens aktiviteter. 

Social interaktion och positioneringar 

Att samspela med andra innebär alltså att tolka, tänka och definiera nuet, och 

handla utifrån tidigare erfarenheter och i relation till det sociala samman-

hanget (van Langenhove & Harré, 1999). Beroende på vilka vi möter skapas 

olika situationer och sociala praktiker, och samspel förändras och etableras 

(Goffman, 1983). I samspel, genom våra handlingar, positionerar vi oss också 

i relation till andra människor (Goffman, 1959/2014; van Langenhove & 

Harré, 1999).  

Positioner och positioneringar kan ses som fenomen i en dynamisk process, 

vi tar och tilldelar varandra olika positioner, vilket i sin tur leder till att den 

sociala praktiken skiftar karaktär. Vad som framstår som möjligt att säga och 

göra, strukturerar den specifika verksamheten eller kontexten (van Langen-

hove & Harré, 1999; Goffman, 1959/2014). Positioner är alltid relationella till 

sin karaktär, vilket innebär att de organiseras i relation till någon eller något. 
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Karin Aronsson (1998) talar om social koreografi för att synliggöra hur posit-

ioner med fördel kan betraktas som sociala resurser, skapade av två eller flera 

deltagare, och som något som kontinuerligt förändras genom social interakt-

ion.  Pål Aarsand (2007) betonar att för att förstå positioners växelverkan och 

skiftande karaktär, är det av vikt att synliggöra ramverket för deltagandet (par-

ticipation framework; Goffman, 1981) eller den sociala praktik, inom vilken 

aktiviteten äger rum. Skiftande aktiviteter möjliggör olika positioner, exem-

pelvis kan betydelsen av ålder och åldersordning (storasyster, lillebror, 

mamma) ges olika innebörder beroende på vilka som deltar. 

Goffman (1959/2014) menar att människan i interaktion, alltid utför en ak-

tivitet, en performance eller ett framträdande inför andra individer. Framträ-

dandena, menar han, är dels socialiserade, alltså anpassade till de normer och 

förväntningar som finns i den specifika sociala situationen, dels idealiserade, 

vilket innebär att aktören medvetet presenterar sig på ett fördelaktigt sätt i 

syfte att påverka omgivningens uppfattning. Det allmänna och regelbundna 

beteendet i en individs framträdande betecknar Goffman (1959/2014:28ff; 

1981) som social fasad och socialt samspel handlar hos honom i betydande 

utsträckning just om sociala positioneringar, som används i kommunikation 

med andra i syfte att berätta något om sig själv, och att påverka den andres 

uppfattning och bedömningar. Goffman (1983) anser vidare att socialt sam-

spel kan förstås utifrån hur deltagarna orienterar sig mot och skapar en hierar-

kisk ordning där sociala attribut, som ålder, kön, klass och etnicitet, kan av-

göra lokala positioner och status. Goffman har inte specifikt fokuserat sitt ar-

bete kring barns världar, men uppenbart är hans resonemang relevanta för fö-

religgande arbete. Social ordning handlar om relationella fenomen. Vad som 

är ett ”småbarn” bör gestalta sig olika för en treåring, eller en sexåring eller 

en nioåring eller för ett och samma barn i olika sociala kontexter. 

Goffman använde i sina tidigaste texter begreppet roll, vilket är problema-

tiskt då det kan uppfattas som att individen tar roller som är förutbestämda och 

statiska. Goffmans senare verk (1981; 1983) studerar i högre grad det situat-

ionsspecifika och sekvensbundna i socialt samspel. Bland annat använder 

Goffman (1981) begreppen positionering (footing) och positionsbyte (change 

of footing), för att konkretisera hur människor i interaktion ändrar sina posit-

ioner. Detta kan förstås som de ändringar och små skiftningar som alltid före-

kommer i vardagligt tal och som leder till att vi byter position. I socialt sam-

spel gäller det således att vara lyhörd för, och följa, samtalets riktning, så att 

det egna framträdandet anpassas till rådande situation (Goffman, 1981). 
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Kulturellt kapital 

Även Pierre Bourdieu (1977, 1984, 1993, 1995) har undersökt människans 

sociala positioner och menar att dessa är intimt kopplade till samhälleliga hi-

erarkier och det som han kallar det sociala rummet (1984, 1995). Bourdieu 

tänker sig samhället som ett socialt rum, vars struktur består av konstruerade 

system av relationer och positioner mellan grupper i samhället (Broady, 1998). 

Ett socialt rum består av tre dimensioner: individernas samlade kapitalvolym, 

kapitalets sammansättning (ekonomiskt och kulturellt) och slutligen indivi-

dens utveckling och förändring av kapitalets innehav och sammansättning 

över tid (Bourdieu, 1984, 1995). 

Centralt i Bourdieus teori är begreppet kapital. Det kan förstås som indivi-

dens sociala och materiella tillgångar vilka har betydelse för placering och 

position i relation till andra i det sociala rummet. Bourdieu (1993, 1995) talar 

om fyra huvudformer av kapital: ekonomiskt, kulturellt, socialt och symbo-

liskt kapital. Ekonomiskt kapital syftar till individens materiella tillgångar, 

som pengar, mark eller ägodelar. Det kan också inbegripa ägandet av olika 

medieprodukter, såsom mobiler, datorer eller spelkonsoler. Begreppet har be-

tydelse för avhandlingen då jag undersöker hur konsumtion har, och ges, plats 

i barnens medievärldar. Kulturellt kapital är i Bourdieus (1993) mening nära 

kopplat till utbildningssystemet och hänger samman med samhällets domine-

rande grupper. Att inneha kulturellt kapital kan till exempel handla om att ha 

examen från ”rätt” universitet eller att besitta klassisk bildning och ”rätt” 

smak. Det kan vidare bestå av ett innehav av kulturella produkter (böcker, 

målningar eller instrument). Ofta talas då om en objektifierad form av kultu-

rellt kapital. Men det kulturella kapitalet är också ett förkroppsligat kapital, 

som bland annat handlar om att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift och föra 

sig på ett sätt som signalerar god smak och bildning. Dessa erfarenheter har 

tillägnats individen genom en socialisering i den legitima kulturen, och lagrats 

i dennes kropp. Kulturellt kapital ska vidare förstås som ett relationellt be-

grepp vilket bland annat innebär att den dominerande klassen anser att vissa 

kunskaper och kompetenser är mer värda än andra typer av kapital. Bourdieu 

(2000) beskriver hur kulturellt kapital ofta står i polaritet till ekonomiskt ka-

pital, inte minst på de konstnärliga fälten och menar att för att vinna ett kultu-

rellt kapital kan det vara nödvändigt att avsäga sig det ekonomiska. Begreppet 

är dock inte fixerat utan står i ständig förändring och olika grupper strider och 

konkurrerar om värdehierarkier inom specifika fält. Kulturellt kapital är in-

tressant för föreliggande arbete och används som verktyg för att synliggöra 

hur föreställningar om smak och vad som anses ”fint” kan skilja sig åt mellan 

barn och föräldrar och inom barngruppen. Socialt kapital beskriver hur en in-

divids sociala nätverk och personkontakter kan fungera som resurser inom en 

praktik. Det som tillskrivs värde inom en specifik grupp eller institution be-

nämner Bourdieu (1995) för symboliskt kapital. Kulturellt och socialt (och i 

viss mån även ekonomiskt) kapital måste gemensamt uppfattas som värdefulla 



 

 

37 

och åtnjuta förtroende för att kunna fungera som kapital. Det symboliska ka-

pitalet ska inte, menar Broady (1991:170) förväxlas med teknisk kompetens: 

Den rent tekniska förmågan att hantera, låt säga, en violin representerar i sig 
inte symboliskt kapital. Violinistens specifika innehav av symboliskt kapital är 
beroende av existensen av ett helt register av gester och sätt att tala som tillåter 
att denna aktivitet framträder som värdefull. 

 

Symboliskt kapital hänger då nära samman med det kulturella kapitalet och 

vad som anses vara legitimt eller prestigefyllt.  

Ett annat centralt begrepp för Bourdieu (1993:298) är habitus. Förkropps-

ligat kulturellt kapital har många likheter med Bourdieus begrepp habitus och 

kan förstås som en socialt erkänd och giltig form av habitus. I samhället finns 

en social eller strukturell ordning (doxa) som definierar och sätter ramarna för 

vad som anses vara accepterade sociala handlingar, exempelvis vad som anses 

passande eller inte. Denna typ av social struktur finns förkroppsligade i varje 

individ, de skapar ett system av dispositioner för tänkande och handlande som 

styr sättet på vilket individen uppfattar, förstår och värderar världen omkring 

sig. Det är detta system av dispositioner som Bourdieu (1995:18f) kallar ha-

bitus. Habitus kan beskrivas som en internaliserad form av klassmässiga för-

utsättningar som organiserar individens språk, kroppshållning, läsvanor, mat-

vanor, idrottsintresse och så vidare. Vilka positioner individen intar i det so-

ciala rummet, eller anser möjliga att inta, påverkas alltså dennes habitus.  Ha-

bitus organiserar och skapar individers smakhandlingar och dessa konstituerar 

i sin tur individens livsstil: habitus kan därmed förstås som det förkroppsli-

gande skapandet av smak på olika sociala fält (Bourdieu, 1984). Smak blir ett 

sätt att positionera människor och skapa likhet eller distinktion i det sociala 

rummet.  Smakmässiga hierarkier och dikotomiseringar av ”högt” och ”lågt” 

hänger också tätt samman med makt och statusstrider i sociala fält. 

Det sociala rummet tecknar alltså samhällets generella struktur, men i det 

sociala rummet utvecklas också sociala fält. Fält kan förstås som olika auto-

noma samhällsområden, det går exempelvis att tala om utbildningsfältet, det 

litterära fältet eller det kulturella fältet. Fältet kan vidare beskrivas som ett 

nätverk av sociala positioner, där enskilda individer och institutioner står i re-

lation till varandra (Bourdieu & Wacquant, 1992:97). Bourdieu (1993) menar 

att det på varje fält råder en kamp, eller strid, mellan de som redan vunnit en 

maktposition och den oppositionella pretendenten som vill kullkasta rådande 

doxa, och utmana värdehierarkierna. Positionerna på fältet ska alltså i Bour-

dieus mening ses som relationella, de står alltid i relation till något eller någon. 

Den gemensamma tron på fältets värde utgör det nav som förenar de stridan-

des skilda meningar. Positioner är således relaterade till tvister om legitimitet, 

på det kulturella fältet kan exempelvis kampen gälla vad som ska klassas som 

god smak och högklassig kultur. Fältet är dock dynamiskt, om relationerna 

ändras och positioner skiftas, förändras även förutsättningarna på fältet. 
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Bourdieus teorier om smak och habitus har tillämpats i flera svenska arbe-

ten, bland annat om ungdomskultur och ungdomars identitetsskapande (Bjur-

ström, 1997; Danielsson, 2014; Fundberg, 2003; Fornäs, Lindberg & Sern-

hede, 1988; Trondman, 1989).  Många av dessa studier använder intersektion-

ella faktorer (kön, klass, etnicitet) som utgångspunkt för att beskriva ungdo-

marnas smak. Relativt lite forskning finns kring barns smak och barnkultur 

utifrån Bourdieu. Sparrman och Aronsson (2003) beskriver hur barn på fri-

tidshem förhandlar om smak och kapital i sin lek med ett kommersiellt bild-

fenomen, Pogs. Pogs är små runda spelplattor med olika mönster och färger 

som var populära samlarobjekt under slutet av 90-talet. Spelet har likheter med 

kulspel, varje spelare satsar varsin Pog och försöker sedan vinna dem alla. 

Mycket av spelandet går ut på att förhandla och fastställa vilken Pog som är 

värd att spelas mot, och det som anses snyggt och ha ett högt estetiskt värde 

är upp till varje individ att avgöra. Värdet på pogsen kan också tillskrivas uti-

från vem som äger dem, och Sparrman och Aronsson (2003) menar att en duk-

tig spelare som vinner ofta därmed besitter såväl kulturellt som ekonomiskt 

kapital.  

Föreliggande arbete använder delar av Bourdieus teorier om smak och ka-

pital för att synliggöra hur syskon använder medier, objekt och kompetenser 

för att positionera sig i relation till varandra och markera skillnad och likhet. 

Meningsskapande och kulturella redskap 

I interaktion med andra, använder människan en rad olika kulturella redskap 

(Säljö, 2013; Vygotsky, 1978), verktyg eller artefakter (språk, gester, och 

symboler). Dessa redskap består av både språkliga eller intellektuella verktyg 

(exempelvis begrepp, skriftspråk eller kategorier) vilka påverkar vårt tän-

kande och fysiska artefakter (t.ex. pennor, datorer, böcker eller mobiltelefo-

ner). Redskapen är bärare av mänskliga kunskaper, erfarenheter, insikter, kon-

ventioner och begrepp vilka människan samspelar med när hon agerar med 

och varseblir omvärlden (Säljö, 2000, 2013). I ett sociokulturellt perspektiv 

kan det förstås som att redskapen medierar omvärlden för individen. Dess be-

tydelse är redan förtolkad och definierad sedan tidigare och hur vi tolkar en 

händelse eller ett föremål är avhängigt våra sociala och kulturella erfarenheter 

(Vygotskij, 1978; Wertsch, 1991).  

I ett sociokulturellt perspektiv framhålls språket som det viktigaste red-

skapet för att skapa mening. Det är i kommunikation med andra som vi ger 

och tar mening och skapar innebörd och förståelser. Mening har därmed ingen 

universell betydelse utan konstitueras i interaktion med andra inom ramen för 

sociala praktiker (Bachtin, 1984, 1986; Wertsch, 1991). Michail Bachtin 

(1984, 1986) menar att mening aldrig bara kan överföras, utan att den skapas 

i en dialogisk samspelsprocess som han kallar dialogicitet. Dialogen ser Bach-

tin som något grundläggande i all mänsklig existens och begreppet löper som 
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en röd tråd genom hans verk. Dialogen kan förstås som en social dimension i 

våra yttrandeformer, jaget definieras genom dialogiska relationer till andra 

röster. ”The very being of man (both internal and external) is a profound com-

munication. To be, means to communicate” (Bachtin, 1984:12). Varje enskilt 

yttrande är i grunden en dialogisk handling, det svarar både på tidigare yttran-

den (som en replik i en dialog) och riktar sig framåt mot närvarande och fram-

tida mottagare (Bachtin 1986:74). Ett yttrande sker alltså inte i ett slutet lingv-

istiskt system utan ingår i en större kommunikationskontext, vilken formas av 

den sociala, kulturella och historiska plats där kontexten äger rum. Även texter 

kan förstås som yttranden, och går då i dialog med andra texter som diskuterar 

och citerar varandra. Mening kan således aldrig bara ”överföras”, utan bety-

delser och mening cirkulerar och formas i ett aldrig sinande kretslopp av so-

ciala röster. Bachtins tankar är tillämpbara på föreliggande studie: barnen går 

i dialog både med de medietexter som omger dem, och med övergripande 

strukturer och föreställningar om vad som kännetecknar en god barndom eller 

barnkultur. Språket är hos Vygotsky kanske det allra viktigaste av våra kultu-

rella redskap, något som medierar eller förmedlar kunskap och kompetenser 

mellan individ och omgivande samhälle. Skriftspråk, flerspråkighet, kulramar, 

internet är andra exempel på kulturella redskap (jfr Säljö, 2013). 

Charles Goodwin (2000) menar att det inte bara är talat språk som delta-

garna i en social praktik använder för att skapa förståelse och mening. I ana-

lyser av socialt samspel, måste betydelse även ges till platsen där handlingen 

äger rum, till deltagarnas gester samt till de artefakter som i praktiken tillskrivs 

en betydelsebärande funktion. 

A theory of action must come to terms with both details of language use and 
the way in which the social, cultural, material and sequential structure of the 
environment where action occurs, figure into its organization (Goodwin, 
2000:1491).   

 

Begreppet affordance (Gibson, 1997) syftar till att förklara vilka möjligheter, 

eller erbjudanden, till interaktion som ges av en specifik artefakt eller miljö. 

Begreppet har på svenska översatts med bland annat meningserbjudande 

(Qvarsell, 1999) och handlingserbjudande (Hernwall, 2001). Jonas Linderoth 

(2004:71) använder termen interaktionserbjudande, för att betona icke-

materialiteten i Gibsons teori; ”ett interaktionserbjudande är således inte något 

som tillskrivs objekt utifrån behov eller fokus utan finns som en latent och 

potentiell möjlighet även när det inte fokuseras”. I föreliggande arbete an-

vänds Linderoths definition. 

Ett interaktionserbjudande är alltså inte något som människan alltid auto-

matiskt uppfattar, utan något som hon behöver lära sig (Gibson & Pick (2003). 

Det betyder också att en företeelse kan ha olika innebörder för olika männi-

skor. Gibson (1997) exemplifierar med betydelsen av en brevlåda. En brev-

skrivande människa vet och kan läsa av interaktionserbjudandet i brevlådan, 
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medan till exempel ett barn som inte besitter färdigheten brevskrivande, inte 

läser lådans erbjudande på samma sätt. På liknande vis kan interaktionserbju-

dandet i ett dataspel tolkas olika beroende på vilka färdigheter och förmågor 

spelaren har och hur väl denne har uppfattat spelets möjligheter. Interaktions-

erbjudanden orsakar alltså inte handling, men erbjuder möjlighet till handling 

(Linderoth, 2004:77). Interaktionserbjudande används i föreliggande arbete 

för att synliggöra vilka möjligheter till handling och interaktion som de olika 

medieprodukterna medför. 

Denna avhandling handlar i vid mening om meningsskapande. Sociala 

praktiker dokumenteras och analyseras i detalj som exempel på meningsskap-

ande handlingar. Tidigare forskning kring meningsskapande praktiker har ex-

empelvis behandlat visuell kultur (Sparrman, 2002), tidig läs- och skrivkun-

nighet (Fast, 2007) eller musikpraktiker (Wassrin, 2011) inom ramen för olika 

kamratkulturer på fritidshem eller förskola. I linje med insikter från sociokul-

turell teori kommer detta arbete att lägga stor vikt vid hur mening skapas inom 

ramen för olika praktikgemenskaper, här främst två eller flera syskon som 

möts i aktiviteter av gemensamt intresse eller inom ramen för möten mellan 

barn och föräldrar i förhandlingar kring vad som är meningsfullt, värdefullt 

eller tillåtet. Vidare studeras hur syskon positionerar sig själva och andra i 

samspel, och hur smak och kapital blir resurser i barnens aktiviteter. Här läggs 

fokus framför allt på själva det sociala samspelet mellan syskon och på hur 

det kan manifestera sig inom en rad olika verksamheter: datorspelande, mu-

siklyssnande, eller film- eller TV- tittande och konsumtionsmönster. 
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Kapitel 3. Metod 

Fokus i föreliggande arbete handlar om hur syskon förhåller sig till och skapar 

mening genom olika medier inom ramen för socialt samspel. Det empiriska 

materialet, som ligger till grund för avhandlingen, har främst insamlats genom 

deltagande observationer med videokamera. Utöver dessa observationer har 

även intervjuer genomförts och fältanteckningar skrivits. Dessa tillvägagångs-

sätt är centrala inom den etnografiska metodtraditionen. I det här kapitlet pre-

senteras först avhandlingens metodologiska utgångspunkter och därefter be-

skrivs de steg i forskningsprocessen som handlar om datainsamling, bearbet-

ning, analys och tolkning samt slutligen mina etiska reflektioner kring arbetet. 

En medieetnografi   

Etnografiska metoder har ursprungligen utvecklats inom socialantropologin 

och har använts för att studera främmande och avgränsade kulturer (Ham-

mersley & Atkinson, 1995). Ofta associeras etnografi med antropologi och 

innebär då en längre tids vistelse i ett samhälle, gärna ett helt år eller längre, 

så att deltagarna i den lokala kulturen kan följas under årets återkommande 

rutiner och begivenheter. Syftet är att nå en kontextuell förståelse av de feno-

men och sammanhang som är föremål för forskningen (Johansson, 2013). På 

detta sätt har exempelvis Heath (1983), Ochs (1988) och Schieffelin (1990) 

följt ett antal barn och deras syskon och föräldrar i vardagliga aktiviteter. 

Själva termen etnografi härstammar från en kombination av två grekiska ord; 

ethnos, som betyder folk, och graphia som betyder (be)skriva eller teckna. 

Etnografi handlar om att ”närma sig en förståelse av människan som kultur-

varelse” (Bjurström, 2004:73). Etnografisk forskning utmärks av två aktivite-

ter; fältarbetet och textarbetet (Emerson, Fretz & Shaw, 1995). Centralt är be-

tydelsen av att ha varit där; genom att delta i människors vardagsliv ges möj-

ligheter att förstå hur människor själva skapar mening i sin tillvaro. Ett annat 

kännetecken för etnografiska studier är att forskaren använder flera olika tek-

niker för att samla så rika data som möjligt (Schrøder m fl. 2003). Numera 

betecknas även kortare empiriska studier som etnografier, men då oftare som 

exempelvis klassrumsetnografier eller videoetnografier (Hammersley & 

Atkinson, 1995; Heath, Hindmarsh & Luff, 2010; Kullberg, 2004; Ochs, 

Graesch, Mittman, Bardbury & Repetti, 2006). Etnografiska metoder har 

också fått ett brett genomslag i barndomsforskningen som ett led i att studera 
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nutida barns vardagsliv och lyfta fram barn som sociala aktörer (Christensen 

& James, 2008; James & Prout, 1997; Johansson & Karlsson, 2013). 

Etnografiska metoder används även alltmer i medievetenskaplig forskning, 

i syfte att synliggöra människors tolkningar och användning av medierad kul-

tur samt belysa olika aspekter av mediernas roll. Vanligen används då begrep-

pet medieetnografi (Drotner, 1996, 2008; Gemzöe, 2004; Schrøder m.fl., 

2003). Inom medievetenskaplig forskning har det, som tidigare nämnts, skett 

en utveckling från den klassiska receptionsforskningens publikcentrerade stu-

dier där fokus låg på hur tittaren avkodade eller tolkade olika program, till ett 

utforskande av mediernas betydelse för människan i vardagen. Etnografiska 

tillvägagångssätt anses kunna hjälpa forskaren att besvara frågor om publikens 

mångfacetterade mediebruk och idag används ofta både receptionsstudier och 

deltagande observation. Centralt för medieetnografin är ett fokus på männi-

skor och deras användning av medier, snarare än på mediet i sig (Couldry, 

2012; Schrøder m.fl., 2003). 

Drotner (2008) menar att för att förstå barns (eller vuxnas) komplexa me-

diebruk, går det inte att studera ett enskilt medium utan alla de medier som 

informanten använder måste inkluderas. Drotner (1993) lägger stort fokus på 

det sociala sammanhang vari medieanvändningen sker och framhåller medie-

etnografi som ett epistemologiskt alternativ till andra former av kvalitativa 

studier. Hon tecknar fyra punkter som hon menar är centrala vid en medieet-

nografi. För det första måste den analytiska utgångspunkten ta avstamp i en 

specifik grupp människor (t.ex. syskon) och inte i ett speciellt medium. För 

det andra ska den utvalda gruppen definieras som medieanvändare, och däri-

genom förstås som både mottagare och producenter. Som tredje punkt framgår 

att informanterna bör följas genom flera olika praktiker, exempelvis skola, ar-

bete, shopping eller i hemmet. Till sist, menar Drotner (1993:34), bör forska-

ren vara med gruppen så länge att den initiala förförståelsen ifrågasätts och 

nya mönster framträder. 

Lena Gemzöe (2004) menar att dagens medieetnografi starkt kretsar kring 

meningsproduktion. Receptionsstudier: 

syftar till att analysera hur människor tolkar medier, det vill säga vilka betydel-
ser de uttyder ur medierna. Etnografin tas in som ett redskap för att möjliggöra 
tolkning, genom att förstå de tolkningsgemenskaper som bildar ramen för me-
dieanvändningen (Gemzöe, 2004:208).   

 

Liknande resonemang förs också av Couldry (2004, 2012), som menar att det 

är i användningen av medier, i handling, som medier ges betydelse av männi-

skor. Couldry anser att ett ensidigt fokus på användarens tolkning eller even-

tuella effekter av mediernas innehåll riskerar att missa den mångfald av prak-

tiker där medier existerar. För att kartlägga mediers betydelse för människan 

idag måste hänsyn tas till hur medierna sammanvävs med vardagen. Samhället 

är idag genomsyrat av medier och en mediehändelse pågår inte bara vid själva 
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tittandet eller spelandet, utan lever kvar i andra aktiviteter, i samtal, i konsumt-

ion eller hittar nya uttryck i andra medier (Couldry, 2004, 2012; Deuze, 2012). 

Det medieetnografiska tillvägagångssättet är väl lämpat för föreliggande 

arbete. Det är alltså inte enskilda medieprodukter som här står i fokus, utan 

intresset ligger på syskonens samspel och aktiviteter med medier och på hur 

medierna tillskrivs mening i relation till en vidare kontext. Avhandlingen kon-

centreras till hemmet som platsen för barnens mediebruk. Då syskonen inte 

delar vardag utanför hemmiljön var det inte här prioriterat att följa dem i andra 

praktiker. En översikt av det lokala medielandskapet, av medieprodukter som 

fanns i de deltagande familjerna ges i kapitel 4. Dessa ställs också i relation 

till statistisk av svenska barns innehav av olika medieartefakter. 

Data 

Nedan följer en beskrivning av urval, hur jag fann familjer som ville delta 

samt en redogörelse av datainsamlingen och mina olika tillvägagångssätt.  

Rekrytering av familjer med syskonpar 

Förekomst av syskon var en primär urvalsgrund vid rekrytering av familjer 

och jag utgick framför allt från variablerna ålder och kön. Jag hoppades hitta 

ett antal familjer där alla könskombinationer av syskonpar fanns represente-

rade; syster-syster, syster-bror, bror-bror. Jag siktade på tio sådana syskon-

konstellationer. Medierådet (2012/2013) skriver att den mest påtagliga variat-

ionen i små barns medieanvändning handlar om ålder, och att det råder mycket 

stora skillnader rörande vilka medier som används mellan tvååringar och nio-

åringar. Vad gäller kön framkommer emellertid att yngre barn, oavsett kön, 

använder medier på ett betydligt mer likartat sätt, än vad de gör högre upp i 

åldrarna då könsskillnaderna blir mer påtagliga. 

Då jag ville fånga en bredd i barns mediebruk, flyttade jag upp den nedre 

åldersgränsen något utifrån Medierådets (2012/2013) rapport i förhoppning 

om att fler medieartefakter därmed sannolikt skulle involveras. Urvalet för 

syskonens ålder hamnade därför mellan fyra och nio år. En annan utgångs-

punkt var att alla familjerna skulle tillhöra medelklass i bred mening, föräld-

rarna skulle vara yrkesverksamma och arbeta minst 75 % av heltid. Danielsson 

(2012) påtalar hur det näst intill uteslutande är variablerna ålder och kön som 

står i fokus när barn och ungas mediebruk presenteras utifrån statistiska data 

och menar: 

Nu är det emellertid inte bara kön och ålder som kan tänkas bidra till de skill-
nader i ungas mediebruk som statistiken visar (och till de som den inte visar). 
Sociogeografisk hemvist, etnicitet och migrativa erfarenheter kan också ha be-
tydelse, liksom föräldrarnas yrke och utbildningsnivå (Danielsson, 2012:110).  
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Väl medveten om dessa aspekter valde jag att hålla fast vid variablerna ålder 

och kön samt söka efter familjer med liknande (priviligierade) position i det 

sociala rummet (Bourdieu, 1984). Detta eftersom mitt fokus i denna avhand-

ling är på syskonsamspel och på hur äldre/yngre barn tar till sig och använder 

medier i socialt samspel. De etnografiska metoder som jag har använt, med 

återkommande besök över tid och med ett omfattande transkriptions- och ana-

lysarbete, möjliggör inte mer än ett begränsat antal familjer. Då studien därför 

bygger på ett begränsat antal familjer valde jag att fokusera på familjer från 

relativt likartad social bakgrund. Jag såg en risk i en alltför spretig urvals-

grupp, med enstaka barn från olika typer av social bakgrund, då detta ändå 

inte hade kunnat leda till väl underbyggda tolkningar om klassvillkor eller et-

nicitet. 

Att få tag i familjer som var villiga att släppa in mig i sina hem, visade sig 

vara svårare än vad jag först trott. Hammersley och Atkinson (1995) skiljer 

mellan att ha tillträde respektive tillgång till ett fält och dess medlemmar. Till-

träde till en arbetsplats eller skolklass kan vara relativt lätt att nå men att få 

tillgång till samtal mellan kollegor eller skolkamrater är något helt annat. Fors-

karen måste vinna deltagarnas förtroende för att det ska ske (jfr Aarsand & 

Forsberg, 2009). I samhällsvetenskaplig forskning används ofta metaforen av 

en grind- eller portvakt (gatekeeper) för att beskriva de personer som kan 

hjälpa forskaren att komma i kontakt med, och få tillträde till, den grupp som 

är föremål för studien (Hammersley & Atkinson, 1995). Som ett första steg 

var min förhoppning att kunna värva familjer via förskolans verksamhet (jfr 

Forsberg, 2009). Kontakt etablerades med rektorer för två förskolor vilka er-

höll information om mitt avhandlingsarbete. Min förhoppning om att grinden 

skulle öppnas grusades emellertid då rektorerna ställde sig tveksamma till att 

bli involverade i min studie och till att tjäna som garant för mig. Lösningen 

blev därför istället att tillämpa en variant av snöbollsurval:   

In the snowball technique, you use key informants and/or documents to locate 
one or two people in a population. Then, you ask those people to (1) list others 
in the population and (2) recommend someone from the list whom you might 
interview (Bernard, 2006:19).  

 

Jag tog kontakt med ett par bekanta till mig som jag visste antingen arbetade 

på en arbetsplats där många anställda hade barn, alternativt hade egna kontak-

ter till barnfamiljer där det fanns flera syskon, och bad dem vidarebefordra 

mitt informationsblad om avhandlingen (se bilaga 1). Dessa bekanta blev de 

grindvakter som kunde öppna porten och genom dem hörde två familjer av sig 

och var intresserade av att delta. En av familjerna lotsade mig därefter vidare 

till en annan familj som var villig att delta. Nu hade jag tre familjer, men öns-

kan var att få tag i fler. Jag gick därför än en gång ut med en förfrågan till 

bekanta i omkringliggande nätverk och denna gång hörde två nya familjer av 

sig. Genom en av dessa familjer fick jag så kontakt med den sista familjen. 
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Att använda sig av ett snöbollsurval kan ha sina risker påtalar Eriksson-Zet-

terqvist (2011), detta då de personer forskaren får tips om kan ha förmodat 

gemensamma erfarenheter eller attityder vilket kan medföra att fältarbetet inte 

blir tillräckligt allsidigt. Då jag sökte efter familjer med liknande position i det 

sociala rummet, framstod inte detta som något problem. Fast (2007) proble-

matiserar det faktum att de föräldrar som väljer att ställa upp i denna typ av 

studier är positivt inställda och därigenom skulle kunna tänkas påverka utfallet 

av materialet. Men hon menar att det knappast finns något alternativ, det går 

inte att tvinga sig in i andra människors hem.  

Familjer och deltagare i avhandlingen 

Sammanfattningsvis blev det alltså sex familjer som var villiga att ställa upp, 

tre av dessa familjer hade tre barn varpå det totala antalet barn blev 15, åtta 

pojkar och sju flickor. Noteras skall att i en av familjerna var det yngsta barnet 

(Rut), endast ett år gammal och hon faller därmed utanför ramen för studiens 

åldersspann och räknas inte heller in i det totala antalet barn (14 stycken) som 

utgör underlag för tolkning. Nedan presenteras en tabell över de familjer som 

medverkar i avhandlingen. En längre introduktion av barnen och föräldrarna 

ges i nästföljande kapitel. Samtliga namn är fingerade och barn och föräldrar 

har själva fått bestämma sina kodnamn. Ett barn och en vuxen har fått sina 

fingerade namn av mig, då de inte ville hitta på något namn på egen hand. 

Tabell 1. Översikt över deltagande familjer sammansättning och 

kodnamn 

Familj Äldre 

syskon 

Yngre 

syskon 

Yngre 

syskon 

Mamma   Pappa 

A Luke 6 år Mimmi 

4 år 

(Rut 1 år)  Elisabeth*  Glenn  

B Tobias 9 

år 

Todd 5 

år 

 Moa  Lasse  

C Carles 9 

år 

Ella  

5 år 

 Lisa  Pelle  

D Hampus 9 

år 

Viktor 7 

år 

Sofie 6 år Stella  ** 

E Matilda 8 

år 

Maria 5 

år 

 Louisa  Alexander  

F Melvin 

9 år 

Susann 

8 år 

Simon 6 

år 

Maria  ** 

 

* Mödrarnas ålder varierade mellan 31 och 41, fädernas mellan 32 och 39 år. 

** Föräldrarna är skilda och material för avhandlingen har samlats in när bar-

nen varit hos sin mamma eftersom hon är den som har tagit kontakt. 
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Ibland dokumenterades samspelet mellan flera syskon, men merparten av in-

spelningarna gällde samspel mellan två syskon. Som framgår av tabell 1 finns 

det i avhandlingen alltså totalt 10 syskonpar eller dyadiska syskonkonstellat-

ioner: 

Storebror   Lillasyster (Luke & Mimmi) 
Storebror    Lillebror  (Tobias & Todd) 
Storebror     Lillasyster (Carles & Ella) 
Storebror   Lillebror  (Hampus & Viktor) 
Storebror    Lillasyster (Hampus & Sofie) 
Storebror   Lillasyster (Viktor & Sofie)  
Storasyster   Lillasyster (Matilda & Maria) 
Storebror   Lillasyster (Melvin & Susann) 
Storasyster   Lillebror  (Susann & Simon) 
Storebror    Lillebror  (Melvin & Simon) 

 

De familjer som blivit intresserade av att delta i studien kontaktade mig i regel 

via e-post varefter jag ringde dem. Över telefon förklarade jag mer utförligt 

vad avhandlingens syfte var och vad ett deltagande innebar. Vi bestämde då 

också datum för en första träff. Föräldrarna utgjorde sålunda de sista grind-

vakterna och var de som gav mig tillgång till hemmets sfär. I familjerna var 

jag initialt en främling för såväl barn som vuxna och jag hade aldrig träffat 

något av barnen eller umgåtts privat med föräldrarna innan materialin-

samlingen påbörjades. Vid det första mötet berättade jag varför jag var där, att 

jag skulle filma och ställa frågor samt vilka rättigheter och möjligheter famil-

jen hade att säga nej och dra sig ur. Viktigt för mig var att alla familjemed-

lemmar skulle vara införstådda med vem jag var, vad avhandlingen skulle 

handla om och acceptera ett deltagande. 

Beskrivning av datainsamlingen 

Fältarbetet har ägt rum under perioden december 2010, till december 2011. 

Varje familj besöktes vid fem tillfällen och varje besök varade i snitt mellan 

90 minuter och 4 timmar. Jag kom i regel vid 16-17 tiden på eftermiddagen 

och lämnade familjerna när det började dra ihop sig till läggning. Datumen för 

mina besök sattes efter vad som passade familjens (och ibland även mitt) 

schema och i början noterade jag med viss oro att det blev långt mellan träf-

farna. Sjukdom, arbete och fritidsaktiviteter kom ofta emellan och möten fick 

flyttas och bokas om. Efterhand såg jag dock styrkan i det, då barnens aktivi-

teter förändrades över tid. Det var inte så stor skillnad mellan besök under 

samma vecka eller efterföljande dag medan det kunde ha hänt mycket om det 

gått en månad. Således blev det för mig en strategi att komma till barnen med 

vissa mellanrum och därigenom blev det också synligt för mig hur fokus och 

intresse för olika saker snabbt förändras. Samtliga besök, med ett undantag, 
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förlades till vardagar och tre besök ägde rum på barnens olika ledigheter. Jag 

besökte aldrig två familjer under samma dag. 

Videoobservation 

Studiens empiriska material består till största del av videoobservationer. För-

delarna med att använda videokamera vid etnografiska studier är flera. Vide-

okameran blir ett sätt att synliggöra vad barn faktiskt gör i olika praktiker (till 

skillnad från vad barn säger att de gör, även om dessa inte behöver stå i mot-

sats till varandra). Kroppsspråk, gester och miner kan lätt passera obemärkt 

vid ett givet observationstillfälle och videokameran blir då ett bra redskap för 

att i efterhand synliggöra detaljer som kan ha avgörande betydelse vid tolk-

ning av komplexa samspel. Forskaren har därtill möjlighet att återvända flera 

gånger till det inspelade materialet och det kan även analyseras av flera obe-

roende observatörer (Goodwin, 1993; Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010; He-

ikkilä & Sahlström, 2003). Mina preliminära tolkningar har kunnat testas via 

upprepade genomgångar av samma videoband. Genom att se på bandet många 

gånger hittar jag mönster som inte omedelbart framträder vid själva observat-

ionstillfället. 

Videokameran har samtidigt också sina begränsningar. Forskaren måste ta 

ett antal avgörande beslut vad gäller val av kameravinkel, ljudupptagning och 

användande av stativ. Dessa val är avgörande för vilken typ av analys som 

senare kan göras och blir därmed en begränsning då annat utelämnas (Heath 

m fl., 2010). 

Jag filmade med en handhållen digitalkamera. Vid ett av de första besöken 

prövade jag att använda ett stativ men det visade sig vara krångligt då barnen 

snabbt och ofta förflyttade sig mellan olika aktiviteter och platser. Genom att 

hålla kameran i handen uppnådde jag den flexibilitet som krävdes. Kameran 

hade en display som fälldes ut på sidan och i vilken jag kunde ha ett öga på 

vad som filmades samtidigt som jag kunde delta i konversationer eller ställa 

frågor. Trots att filmerna ibland är lite skakiga är bildkvalitén genomgående 

god. Jag funderade aldrig på att använda en lös mikrofon, detta dels på grund 

av att antalet barn var få (aldrig fler än tre), dels eftersom jag satt så pass nära 

att en lös mikrofon inte var nödvändig (jfr Ochs, m.fl., 2006). Vid studiet av 

mänsklig interaktion menar Heikkilä och Sahlström (2003:31) att följande 

fyra aspekter är av extra vikt: att höra vad det är som sägs, att kunna identifiera 

blickar, att identifiera kroppsorientering samt att identifiera de artefakter som 

personerna i studien är orienterade emot, t.ex. böcker och leksaker (se även 

Goodwin, 1993). 

Vid ett par tillfällen upplevde jag svårigheter i valet av kameravinkel. När 

fyraåriga Mimmi höll på att lära sig strukturen i ett dataspel var det svårt att 

fånga både Mimmis uttryck och det som skedde på datorskärmen. Jag ville 

inte filma barnen bakifrån, eftersom det då inte var möjligt att se miner och 

gester utan löste det genom att själv byta position så att jag filmade både från 
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sidan och framifrån och med korta svepningar mot dataskärmen. Jag gjorde 

på liknande vis när bröderna Tobias och Todd satt vid köksbordet med varsin 

dator och spelade ett onlinespel mot varandra. Vid de flesta aktiviteterna (spe-

lande på dator, Nintendospel, -tittande eller ritande) har jag suttit nära barnen 

men vid Wiispel har jag backat bakåt i rummet och försökt fånga så mycket 

som möjligt av kroppsspråk och TV-skärm. Ett pendlande mellan dessa ka-

meravinklar har varit vägledande för mig under filmningen (jfr Aarsand, 2007; 

Ochs m fl., 2006). 

En annan viktig aspekt vid videoinspelning handlar om forskarens kropps-

position (Heath m fl., 2010; Johansson, 2013). Hellman (2010) betonar vikten 

av att få möta en blick som befinner sig på samma nivå som där man själv är 

och menar att forskaren, genom att befinna sig på samma horisontella nivå 

som barn, kan få andra insikter av barns aktiviteter än om denne förblir stå-

ende. Jag har genomgående i kontakten med barnen varit noggrann med var 

jag placerar min kropp i rummet. Ofta har jag suttit på golvet eller bredvid 

barnen i en soffa eller vid ett bord så att barnen och jag lätt kunnat ha ögon-

kontakt. Vid rena observationer av syskonsamspel har jag ibland stått upp, 

men då med lite avstånd så att jag inte lutat mig över barnen. Jag har också 

varit noggrann med att placera mig så att jag inte är i vägen för barnens akti-

viteter. 

Hammersley och Atkinson (1995) menar att forskaren kan inta olika roller 

i relation till sina informanter och uppmuntrar till ett pendlande mellan att vara 

deltagande och att vara ren observatör. Jag deltog i regel inte i barnens aktivi-

teter, men pratade däremot emellanåt om aktiviteterna medan de pågick. Det 

inspelade materialet kan därmed sägas rymma flera på plats uppkomna inter-

vjuer där barnen och jag samtalar om det de gör, frågor kring ett dataspels 

innebörd och mening eller om handlingen i ett TV-program. Det hände att 

barnen bjöd in mig i sina aktiviteter och beroende på sysselsättning kunde jag 

då delta en kortare stund. Jag har spelat Memory, kört bilspel och ritat men 

avböjt att vara med i rollekar som framförallt de yngre barnen hittade på. Jag 

har också alltid refererat till att jag håller i kameran och filmar det som sker. 

Ungefär 12-15 timmars videomaterial per familj har dokumenterats, totalt 

ca 75-80 timmar. Då videokameran också fungerade som en vanlig kamera 

har jag även tagit en del stillbilder på barnens aktiviteter och artefakter. 

Reflektioner kring videoobservation 

”När videofilmning används som metod i etnografisk forskning blir kameran 

en del av etnografens identitet och en aspekt av kommunikationen, men på-

verkar också i varje situation de relationer och det sociala spel som utvecklas” 

(Halvars-Franzén, 2010:64). Labov (1972) beskriver detta som the observer’s 

paradox, det vill säga när en situation observeras, påverkas händelsen av det 

faktum att kameran registrerar detta. En deltagande observatör påverkar alltid, 

med eller utan kamera, på något sätt de sammanhang som hen studerar (Jo-
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hansson, 2013). Det kan också förstås som att kameran genererar en interakt-

ion i sig varpå det är upp till forskaren att avgöra om denna interaktion är av 

vikt eller ej (Jordan & Henderson, 1995; Sjöblom, 2011). I föreliggande arbete 

stod det tidigt klart att barnen inte sällan var medvetna om att de filmades. De 

visade ett tydligt intresse för kameran och dess funktioner, och de tycktes 

pendla mellan att negligera kameran och att uppleva kamerans blick som spän-

nande eller utmanande, exempelvis att se den som en resurs för egna aktivite-

ter. Vid enstaka tillfällen vände sig barnen (framförallt flickorna) direkt till 

kameran och gjorde ett slags performance. De iklädde sig rollen som program-

ledare eller dokumentärfilmare som berättade vad som skedde i rummet och 

några gånger viskade de hemligheter i kameralinsen (jfr Sparrman, 2002; 

Änggård, 2005a). Det förekom även att barnen kom upp mot kamerans display 

och gjorde fula grimaser, kanske som en utmaning gentemot mig eller ett ut-

tryck för att vara trött på kameran. Vid tillfällen när barnen gjorde något som 

kan uppfattas som pinsamt såsom fes eller sade fel, kastade de också en snabb 

blick mot kameran. Det hände att barnen bad mig sluta filma, vilket jag då 

också gjorde eller så talade jag om att jag riktade kameran åt ett annat håll (se 

vidare under Forskningsetiska överväganden). 

I början höll jag själv i kameran, men jag hade bestämt mig för att ha en 

tillåtande inställning och låta barnen filma kortare stunder om de så ville. För 

mig var det också ett sätt att avdramatisera kameran, även om barnen i samt-

liga familjer tycktes vana vid att bli filmade och snabbt tog mindre notis om 

kameran än vad jag hade förväntat mig. I några familjer blev stunden när de 

själva fick filma ett återkommande inslag vid mina besök. Under dessa till-

fällen kompletterade jag alltid med egna anteckningar eller korta kommenta-

rer, om det var något speciellt som skedde. Vid ett fåtal tillfällen bad jag själv 

något av syskonen att hålla i kameran om jag skulle gå på toaletten, dricka 

vatten eller dylikt men oftast stängde jag av kameran vid sådana situationer. 

Vid informella stunder som middagar eller fikapauser har jag valt att alltid 

stänga av kameran. 

En svårighet jag stötte på i arbetet handlade om vilket barn som skulle fil-

mas. Många gånger var syskonen tillsammans men lika många gånger höll de 

på med enskilda aktiviteter på olika platser i hemmet. Mitt val för filmande 

utgick då från vilken aktivitet som låg närmast studiens syfte (om det ena bar-

net spelade dator och det andra lekte rollekar valde jag alltså att filma ”dator-

barnet” först) men jag försökte även tillämpa ett slags ”rättvisemodell” så att 

båda barnen blev sedda och filmade vid varje besök varpå jag gick mellan 

barnens olika aktiviteter. Jag vill tro att de flesta barnen har upplevt sig lika 

mycket sedda men det har också förekommit tillfällen då barnen kommenterat 

att ”du filmar bara Tobias” eller ’du är bara med Mimmi’. I dessa fall har jag 

försökt förklara varför jag varit mer med det ena barnet men också försökt 

korrigera filmandet något den tid som återstod av besöket. 
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Aarsand och Forsberg (2009:160) problematiserar de etiska riktlinjerna för 

hur gränser mellan privat och offentligt kan uppstå vid videofilmande i hem-

met och menar att moraliska dilemman av det slaget alltför sällan belyses och 

diskuteras av forskare. I deras observationer av svenska hem lät de dörren 

fungera som en grindvakt, det vill säga barn och vuxna uppmanades att stänga 

dörren om sig när de ville vara ifred. Författarna menar dock att det finns pro-

blem med att helt överlåta ansvaret som dörrvakt till informanten, inte minst 

om hen är ett barn, som inte har full kontroll eller förståelse för hur materialet 

kan komma att användas. Förfaringssättet med informanten som dörrvakt till-

lämpades även i denna studie och jag har också vid enstaka tillfällen följt min 

”inre grindvakt” och valt att stänga av kameran vid situationer som jag upplevt 

som alltför känsliga eller utelämnande, såsom rejäla gräl med föräldrar och/el-

ler syskon eller häftig gråt. Barnen har också några gånger satt sina egna grän-

ser och med kroppsspråk eller tal visat att de inte vill delta. 

Rundturer  

Olika former av rundturer eller vandringar används ofta som metod för att 

undersöka relationen mellan människor och plats (Cele, 2007; Halvars-Fran-

zén, 2010). Inspirerad av Bodil Halvars-Franzén (2010) bad jag syskonen att 

ge mig en rundtur eller guidad visning av sina hem vid det första tillfället jag 

besökte familjen. Då det är barnen som leder turerna kan det också bidra till 

ett vidgat lyssnande hos den vuxna forskaren (Halvars-Franzén, 2010). Studi-

ens syfte med rundturerna var dels att ta hjälp av en aktivitet för att underlätta 

mötet mellan barnen och mig, dels att få barnen att visa mig det som var vä-

sentligt för dem, som sina rum, saker som kanske betydde extra mycket och 

var de använde olika medier. Jag upplevde att rundturerna fungerade väl. Den 

initiala kontakten mellan mig och barnen blev hjälpt av rundturerna och jag 

fick en guidad tur i hemmet av barnens rum och deras olika saker, vardagsrum, 

kök, toaletter, föräldrars sovrum och skrymslen och vrår som barnen valde att 

visa mig. Jag filmade turerna och de olika platserna i hemmet skapade till-

fällen för mig att följa upp med frågor och be barnen berätta mer. 

Fältanteckningar  

Fältanteckningar har traditionellt sett varit ett av de vanligaste sätten att samla 

in data vid deltagande observation. Hammersley och Atkinson (1995) betonar 

vikten av att skriva fältanteckningar så snart som möjligt efter observerade 

händelser för att detaljer och intryck inte ska gå förlorade. Jag antecknade inte 

under besöken i hemmen. Eftersom jag höll i kameran hade det blivit rent 

tekniskt krångligt och det hade också känts näst intill ogörligt då barnen är så 

få. Istället skrev jag ner mina reflektioner från dagens besök på ett kafé eller 

på en bänk på vägen hem. Jag hade dock en liten bit papper och en pennstump 

i fickan och gick vid ett par tillfällen undan för att anteckna något som skett 
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då barnen själva hållit i kameran eller om den varit avstängd. Fältanteckning-

arna är i form av en dagbok, ibland väldigt fragmentariska och ibland längre 

beskrivningar av vad som skett under mötet. Målet har varit att fånga mina 

intryck från besöken. Data härifrån används främst vid kontextbeskrivningar 

och som en bakgrund vid olika typer av analyser. Framförallt har fältanteck-

ningarna varit en hjälp för mig inför nästa besök då jag skrivit ner och ringat 

in tankar och idéer. Fältanteckningarna har också varit en hjälp när det gäller 

att komma ihåg sådant som initialt har varit överraskande eller slående, men 

som så småningom har blivit en del av både deltagarnas och mina egna förgi-

vet-taganden. 

Intervjuer 

Etnografisk forskning utmärks av att designen inte är helt färdig eller fixerad 

från början utan att det sker en successiv planering under arbetets gång (Ham-

mersley & Atkinson, 1995). En stor del av datamaterialet består av spontana 

samtal mellan mig och barnen som inte varit planerade i förväg utan där bar-

nets aktivitet har väckt en nyfikenhet hos mig att få veta mer kring den speci-

fika aktivitetens betydelse och mening varpå jag ställt frågor om denna. På 

basis av mina inledande iakttagelser ringade jag efter de första besöken in ett 

antal teman som jag ville utforskare ytterligare genom mer strukturerade in-

tervjuer. Dessa teman var: 

 

 Mediers plats och roll i barnens liv  

 Regler och förhandlingar kring medieaktiviteter (med föräldrar och 

syskon) 

 Kunskap; hur kunskap erövras och utbyts (mellan syskon, föräldrar, 

vänner) 

 Konsumtion (vad får saker kosta?) 

 

Jag utgick från en halvstrukturerad intervjuguide, det vill säga jag hade vissa 

teman som utgångspunkt, men tecknade inte ner några bestämda frågor, utan 

höll mig öppen för andra infallsvinklar och perspektiv. Barnen ombads att mer 

övergripande beskriva exempelvis vad datorn betyder för dem i vardagen eller 

berätta om hur det var när de började använda olika medier eller om ett TV-

program som de minns. Beroende på barnens ålder formulerades frågorna lite 

olika. Samtal i ett forskningssammanhang bygger inte på ett ömsesidigt sam-

spel mellan två likställda parter utan på att det råder en bestämd maktasym-

metri genom att intervjuaren definierar situationen, introducerar samtalsäm-

nen och styr frågorna (Kvale & Brinkman, 2014). Detta gäller inte minst i 

relationen till barn som lätt hamnar i en underordnad ställning till den vuxne 

forskaren och som kan ha svårare att hävda sin integritet och sina tolkningar 

(David, Tonkin, Powell & Andersen, 2005; Johansson, 2003). Jag bestämde 

sällan i förväg när jag skulle intervjua barnen utifrån mina teman utan försökte 



 

 

52 

vara lyhörd för när det passade barnen bäst. Var de trötta eller irriterade valde 

jag att skjuta upp frågorna till nästa gång. Jag frågade även alltid barnen om 

jag fick ställa några frågor som jag var nyfiken på och betonade att det var 

frivilligt att delta. Jag påminde dem också om att jag skulle skriva en bok om 

barn och medier och att det var därför jag frågade om specifika saker. Jag var 

noga med att tala om att det inte fanns några rätta svar. Oftast samtalade jag 

med syskonen var för sig men ibland svarade de tillsammans. Det hände också 

i flera familjer att vi samtalade om något tema vid ett tillfälle, och fortsatte 

intervjuerna vid nästa träff. Intervjuerna har spelats in med hjälp av videoka-

meran. Jag lyssnade också alltid igenom intervjuerna dagen efteråt för att med-

vetandegöra hur jag ställde frågor och följdfrågor. 

Utöver det med barnen inspelade materialet genomförde jag också, efter de 

fem besöken eller vid det sista, en intervju med föräldrarna. Intervjuerna har 

varit strukturerade så till vida att jag haft på förhand uppgjorda frågor men jag 

har också varit öppen för följdfrågor varpå intervjuerna mellan de olika för-

äldraparen sett lite olika ut. Frågorna baserades i hög utsträckning på det som 

varit centralt för barnen, och ligger nära ovan beskrivna teman (se bilagor). 

Intervjuerna med föräldrarna varade mellan 60 och 90 minuter och har tran-

skriberats efteråt. 

Veckodagbok 

Eftersom tillfällena för mina besök varierade över tid ville jag bilda mig en 

uppfattning om hur en vanlig vecka i barnens liv såg ut utifrån deras perspek-

tiv. Christensen och James (2008) undersökte några tioåringars relation till 

begreppet tid. De använde sig av en ritad cirkelform vilken fick symbolisera 

en vecka och bad barnen att dela upp cirkeln så att veckans aktiviteter blev 

representerade samt tiden för varje aktivitet synliggjordes. Barnen fick själva 

välja hur de ville lösa uppgiften. Resultatet varierade kraftigt och barnen hade 

gått tillväga på flera olika sätt, exempelvis genom att rita hur veckan ser ut, 

genom att skriva ner den eller genom att dela upp den i tårtbitar (Christensen 

& James, 2008:159ff). Jag beslöt att pröva ett liknande förfaringssätt och vid 

tredje eller fjärde besöket delade jag ut tunna skrivböcker och jag förklarade 

för barnen vad syftet med dem var; att ge mig en översiktlig bild av hur en 

vecka i deras liv såg ut. I likhet med Christensen och James (2008) betonade 

jag att de fritt fick välja hur de ville presentera sin dag. Informationen till bar-

nen gavs även till föräldrarna och för de mindre barnen blev det en uppgift att 

lösa tillsammans med en förälder. 

När böckerna sedan samlades in igen stod det klart att uppgiften inte fallit 

så väl ut som jag hoppats. Barnen i min studie är yngre än i Christensen och 

James (2008) arbete och totalt sett fick jag enbart in 8 veckodagböcker (av 14 

möjliga) där merparten av veckan hade fyllts i av föräldrarna. Men böckerna 

gav mig, trots sitt ringa antal, en viss översikt över några av barnens vardagsliv 
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och de har vid några tillfällen kunnat ge mig en vidare bakgrundsbild (tillsam-

mans med annan information från intervjuer, fältanteckningar och videoin-

spelningar). 

Bearbetning, analys och tolkning 

Föreliggande arbete bygger på ett omfångsrikt empiriskt material ur vilket jag 

gjort ett urval av situationer och ämnen för fördjupning. En första bearbetning 

av materialet ägde i regel rum dagen efter att jag besökt familjen. Jag tittade 

då igenom inspelningarna, markerade tillfällen där olika medier ingick, till 

exempel dataspelande eller prat om TV-program, samt gjorde anteckningar 

som beskrev episoder av speciellt intresse. Vidare renskrevs fältanteckningar 

och sorterades för respektive familj. Även de föräldraintervjuer som jag ge-

nomfört, transkriberades. 

Analysarbetet har ägt rum i flera steg. I takt med att materialet växte och 

filmerna blev fler, började jag leta efter, och urskilja, generella mönster och 

spår. Händelser som hade en tydlig koppling till studiens syfte markerades och 

sorterades i teman. Som nämnts var det också dessa spår som intervjuerna med 

barnen tog avstamp i. I detta första steg fann jag framförallt fyra framträdande 

teman; spelande, musik, TV och YouTube-filmer samt konsumtion. Dessa te-

man utgör organisationsprincip för avhandlingens empiriska kapitel. Därefter 

inleddes den andra analysfasen, vilken innebar att studera hur syskonens sam-

spel och mediebruk såg ut i relation till dessa teman. Här synliggjordes också 

flera underteman. Att omsätta videomaterial i text är ett omfattande och 

tidskrävande arbete och det inte har varit möjligt att transkribera hela studiens 

material. Som ett tredje steg valdes därför specifika interaktionssekvenser ut 

från dessa underteman för att analyseras i kapitlen. 

Det skall poängteras att det är syskonens handlande och aktiviteter som har 

fått styra urvalet för vilka medier som inkluderas i studien. Det innebär exem-

pelvis att böcker inte finns med i föreliggande arbete. Samtliga barn hade 

böcker i sina rum, och i föräldraintervjuerna framkommer att läsning vid lägg-

ning var vanligt förekommande, men bokaktiviteter var inget som barnen äg-

nade sig åt vid mina besök. I detta arbete förekommer inte heller några exem-

pel på när barnen ser på TV. Barnen tittade inte så mycket på TV vid mina 

besök, men vid de tillfällen när det gjorde det, satt de i regel tysta bredvid 

varandra med fokus riktad mot programmet. Det förekom alltså inte några tyd-

liga samspelsmönster i just den medieaktiviteten, varpå dessa exempel har 

valts bort. Däremot synliggörs hur barnen använder sig av olika TV-program 

i sina lekar och uttryck (kapitel 7). Det skall också sägas att TV:n ofta stod på, 

som en medial fond till andra aktiviteter och kunde, när det var något spän-

nande som hände i programmet, stjäla barnens uppmärksamhet (För vidare 

läsning om barns upplevelser av att se på TV, rekommenderas Hake, 2003; 

Johansen, 2008; Rönnberg, 2006). 
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Vidare skall framhållas att merparten av de exempel som förekommer i av-

handlingen kommer från träff tre, fyra och fem med barnen. Under dessa be-

sök hade barnens initiala intresse för mig mattats av och syskonen interage-

rade inte med mig i lika hög utsträckning. Det ska också påpekas att en del 

syskonpar är mer synliga i avhandlingen än andra. Samtliga familjer är repre-

senterade men då familjernas mediebruk varierade i omfattning, finns en viss 

övervikt för de familjer där syskonens samspel i högre grad kretsade kring 

användningen av medier. 

Analysenheter och tolkning 

Avhandlingens fyra empirikapitel utgår från delvis varierande analysenheter, 

men den centrala utgångspunkten för dem alla är syskonens samspel och in-

teraktion med olika medieartefakter. Fyra sociala praktiker, eller verksam-

heter, studeras; datorspel och spelande, musik, TV och YouTube i barns lek-

kulturer samt konsumtion. Språk är en central analysenhet för att analysera 

hur samspel och mening skapas i dessa sociala praktiker, men även kropps-

språk och olika medieartefakters betydelse studeras. Analysen är alltså i hu-

vudsak relaterad till de handlingar som äger rum i lokalt situerade aktiviteter, 

dvs. jag undersöker vad syskonen gör med medier i olika verksamheter, men 

den sträcker sig även vidare till en samhällelig kontext, detta i syfte att visa 

hur struktur och aktörskap alltid är parallella aspekter i barns liv (jfr Evaldsson 

& Sparrman, 2009:125). I kapitel 8, som undersöker konsumtionens plats i 

barns medievärldar, gör jag även en mindre textanalys av ett par virtuella spel-

sidor som flera av barnen vistades på. Dessa sidor är gratis, men kräver någon 

form av månatligt eller årligt medlemskap för att spelaren ska få tillgång till 

allt på sajten. Då medlemskap på dessa spelsidor av flera barn i materialet 

framhölls som något central och viktigt, har jag i detta kapitel själv skaffat 

mig ett konto på sajterna, och jag studerar både spelarens interaktionsmöjlig-

heter (utan medlemskap) och de språkliga resurser som används för att få spe-

laren att investera i ett medlemskap och hur föreställningar om barn och för-

äldraskap därigenom skrivs fram.  

Analysarbetet har präglats av ett hermeneutiskt synsätt. Jag vill framhålla 

sambandet mellan det som tolkas, den kontext vari det tolkas och den förför-

ståelse som ligger till grund för tolkningen, det som brukar kallas för den her-

meneutiska spiralen (Bjurström, 2004). Analysen har alltså pendlat mellan del 

och helhet i materialet, där delar av empirin förstås utifrån det empiriska 

materialet som helhet samt utifrån mina teoretiska perspektiv och min egen 

förförståelse (Bjurström, 2004; Ödman 1994). Genom att gång på gång återgå 

till materialet, skriva ner reflektioner och tankar, och ifrågasätta tidigare såd-

ana, har jag öppnat möjligheten för nya mönster att träda fram samt fått en 

distans till de första intrycken i analysen. Jag vill vidare understryka att det är 

jag, forskaren, som står för urval, analys och tolkning av syskonens handlingar 

(jfr Halldén, 2009).   
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Transkription  

Även transkription av data är en tolkningsprocess, där forskaren ställs inför 

val om vad som ska transkriberas och hur det ska transkriberas (Bucholtz, 

2000). I arbetet med att ”överföra” multimodal interaktion från videofilm till 

läsbar text och/eller bild måste beslut tas rörande transkriptionernas detaljnivå 

(ska exempelvis förutom tal, kroppspråk, taltempo, volym, överlappning, upp-

repningar inkluderas) och hur transkriptionerna ska beskrivas. Hur forskaren 

väljer att transkribera sitt material är avhängigt de syften som finns för ana-

lysen. (Bucholtz, 2000; Heath m fl., 2010). Transkriptionerna i denna text syf-

tar till att analysera vad som sker i olika aktiviteter, hur olika aspekter av sam-

spel kan synliggöras samt hur syskonen konstruerar mening kring de medier 

de använder sig av.  

 För att belysa olika aspekter av samspel används ofta samtalsanalys, en 

metod där språket och samtalet förstås som sociala och meningsfulla hand-

lingar och som den vanligaste formen av socialt handlande (Edwards, 1997; 

Potter, 1996). Centralt för forskaren är att basera analysen på det som delta-

garna själva gör och orienterar sig mot i specifika kontexter (Evaldsson & 

Sparrman, 2009:96f), vad som brukar kallas ett deltagarperspektiv. ”Att ana-

lysera samspel utifrån ett deltagarperspektiv innebär att förstå och systema-

tiskt beskriva just deltagarnas egen förståelse av varandras – samt sitt eget 

handlande.” (Cromdal, 2009:50). Föreliggande studie använder delvis verktyg 

från samtalsanalys för att synliggöra hur språk, blickar, gester, skratt och 

kroppsriktning tillämpas som resurser av syskonen. Transkriptionerna kombi-

neras sedan med studiens sociokulturella och kultursociologiska perspektiv. 

Jag vill också betona att jag vid analys hela tiden har pendlat mellan del och 

helhet i materialet, mellan filmerna och mina transkriptioner, detta då video-

materialet utgör primärdata och transkriptionerna sekundärdata (Evaldsson & 

Sparrman, 2009). 

 Följande transkriptionsregler, modifierat efter Bucholtz (2000), har använts 

för att beskriva syskonens interaktion: 
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Tabell 2. Transkriptionsnyckel 

Markör (och eventuellt exempel) Markerar 

VERSALER  

 

yttrande med förhöjd röst 

Understrykning  tal med stark betoning 

 

X icke hörbart ord 

 

Xxx icke hörbar mening 

 

(.)  mikropaus 

 

(…)  längre paus 

 

Upprepad vokal (däär) förlängning av vokalljud 

 

kursiv text inom parentes;  

(pekar) 

Förtydliganden och analytiska kom-

mentarer om deltagarnas kroppsspråk 

eller fysiska handlande  

♪---♪ Markerar sång, sjungande sång t.ex. ♪I 

will be popular ♪ 

 

 

Som framgår är mina transkriptioner multimodala (Goodwin, 1993). I ana-

lysen läggs alltså vikt vid både vad som sägs (det verbala) och hur det sägs 

(icke verbala fenomen som betoning, volym, med skratt), liksom vad som görs 

(gester, mimik, kroppshållning och andra aspekter av den kroppsliga modali-

teten). Transkriptionerna av syskonens handlingar är vidare baserade på mer 

skriftspråksbaserade normer, med standardiserad stavning av tal, gester och 

kroppsriktning samt fullständiga meningar (Bucholtz, 2000). 

Emerson m fl. (1995) menar att inom etnografisk forskning används fram-

förallt två sätt att presentera ett material: integrerad strategi och excerptstra-

tegi. Integrerad strategi innebär att fältanteckningar skrivs in i den löpande 

texten vilket ger en mer sammanhållen berättande form. I excerptstrategin är 

utdragen visuellt markerade i texten och tydliggör därmed för läsaren vad som 

ligger till grund för analyserna. I denna studie tillämpas främst den sista stra-

tegin. Empirin presenteras med tre typer av utskrifter; excerpter från videodo-

kumenterade samspel, utskrifter av intervjuer samt från fältanteckningar. Vi-

dare har jag i några fall transformerat bilder från mina videoobservationer till 

förenklade teckningar. Syftet har varit att förtydliga de transkriberade situat-

ionerna och skapa en levande beskrivning utan att röja deltagarnas identitet. 

Bilderna i kapitel 8 är skärmdumpar från de spelsajter som där beskrivs.  
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Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden är av central betydelse inom humanveten-

skap. Detta gäller inte minst i forskningssammanhang där barn ingår, eftersom 

barn inte har samma kunskaper och erfarenheter som en vuxen om vad forsk-

ning innebär (Johansson & Johansson, 2003:24). Inom pågående barndoms-

forskning har också allt större fokus lagts på forskningsetiska spörsmål (se 

t.ex. Alderson, 2005; Farrell, 2005; Morrows & Richard, 1996). 

År 2004 trädde lagen om etikprövning av forskning som avser människor i 

kraft (2003:460). Huruvida ett forskningsprojekt ska etikprövas avgörs av 

dess innehåll. Om projektet innebär direkt påverkan på forskningspersonen 

fysiskt eller psykiskt eller om forskningsprojektet ”innebär behandling av 

känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (SFS 1998:204), 

bl.a. ras, etniskt ursprung, politiska åsikter och religiös övertygelse, eller per-

sonuppgifter enligt 21 § personuppgiftslagen, bl.a. domar i brottmål” (Her-

merén, 2011:50) ska en etikprövning göras. Vetenskapsrådet uppmanar dock 

forskare inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena att nog-

grant beakta forskningsetiska övervägande även om forskningsprojektet inte 

faller inom ramen för lagen om etikprövning. 

Vetenskapsrådets rekommendationer för god forskningssed har varit väg-

ledande för mig i mitt arbete. Jag har även inspirerats av Aldersen och Morrow 

(2004) som utarbetat tio punkter vilka de menar måste finnas med under hela 

forskningsprocessen när barn är involverade. Punkterna behandlar frågor som 

urvalskriterier, konfidentialitet, deltagarnas information om och samtycke till 

att medverka i projektet. Vidare berörs frågor om forskningens finansiering, 

tänkbara risker kontra önskade resultat av forskningen, publicering samt vilket 

genomslag forskningen får för barn som grupp. Nedan följer en redogörelse 

för hur jag forskningsetiskt har tänkt och arbetat samt reflektioner kring min 

forskarroll.  

Information och samtycke 

En viktig etisk princip inom forskning handlar om informerat samtycke. Vid 

forskning med barn under 15 år, vilket är fallet i min studie, krävs föräldrarnas 

underskrift och tillåtelse. Föräldrarnas medgivande och deras information till 

barnen var också en förutsättning för att alls få tillträde till hemmen. Att barn 

själva får ge sitt skriftliga samtycke till forskning är ett relativt nytt fenomen 

och tämligen lite har skrivits om forskarens möte med barn innan själva inter-

vjuerna eller observationerna börjar (Danby & Farrell, 2005). Väsentligt för 

mig var att söka ge barnen så tydlig information som möjligt om mitt forsk-

ningsprojekt och själv be om deras samtycke (så att det inte enbart formulera-

des via föräldrarna). Morrow och Richard (1996) skiljer på att ge ett informed 

consent och ett assent till att forskningen görs. Begreppet ”assent” skulle 

kunna likställas med svenskans samtycke medan ”informed consent” är ett 
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mer preciserat begrepp som tydligare framhåller vikten av att deltagaren ska 

ha fått tillräcklig information för att kunna fatta ett beslut om huruvida denne 

vill medverka i studien eller ej. Alderson (2005) betonar att informationen om 

undersökningen måste skrivas så att barn lätt kan förstå dess innehåll om en 

vuxen läser för dem och menar att det är en förutsättning för att barnet ska ges 

en möjlighet att komma till tals på lika villkor. 

Jag formulerade ett samtyckesformulär till såväl barn som vuxna (se bila-

gor). I detta framgick vad det var barnen sa ja till, deras rättigheter och möj-

ligheter under projektets gång. Barnen fick skriva under med sin namnteck-

ning eller annan signatur. Föräldrarnas samtycke var av mer utförlig karaktär. 

Dessa samtyckesformulär lästes i regel igenom tillsammans med familjerna 

vid mitt första möte, och jag bad också föräldrarna att själva gå igenom for-

muläret med barnen när jag hade gått. Jag ”testade” samtyckesformuläret på 

barn i min närhet innan jag gav det till barnen i min studie för att se om det 

gick att förstå men trots detta upplevde jag att framförallt de yngre barnen 

hade svårt att till fullo förstå innebörden av det som stod. 

En annan viktig etisk princip inom forskning är informationsprincipen, att 

deltagare i forskning ska informeras om studiens syfte, finansiering och fors-

karens institutionsanknytning (Johansson, 2013). Jag gjorde ett enklare in-

formationsblad i A4-storlek (se bilagor) på vilken det fanns en bild på mig, en 

kortare text om varför jag skulle komma hem till barnen samt punkter där vi 

kunde fylla i de datum som bestämdes för våra träffar. Där fanns också mina 

kontaktuppgifter. Jag formulerade den kortare texten som att jag skulle skriva 

en bok om barn och medier och vad det betydde. Muntligt förklarade jag sedan 

att jag gick i en ”skola för vuxna” där jag fick lära mig att skriva en bok.4 Min 

tanke var att detta blad skulle kunna sitta på kylskåpet eller plockas fram inför 

mina besök för att få barnen att komma ihåg vem jag var och varför jag kom. 

Om den användes på det sättet är jag oklar över, i ett par familjer var jag med 

när något av barnen fyllde i nästa planerade datum. 

Jag tog vidare för vana att vid varje möte med barnen någon gång under 

besöket fråga om de visste varför jag var hemma hos dem. Oftast fick jag då 

svaret att det var för att jag skrev en bok. 

Anonymitet och nyttjande 

Samtliga barn och vuxna i min studie har fingerade namn som de själva har 

fått välja. Jag har valt att inte skriva ut familjens bostadsort eller föräldrarnas 

exakta ålder och yrke. Inga fotografier av deltagande barn, föräldrar, deras 

saker eller hem förekommer i avhandlingen. Denna information gavs vid bör-

jan av datainsamlingen. Allt videoinspelat material och uppgifter om delta-

garna i studien förvaras på tillbörligt sätt och behandlas konfidentiellt. Det 

                                                      
4 Begreppet avhandling och avhandlingsprojekt förekom i samtyckesformuläret men jag an-

vände det inte i mötet med barnen utan då pratade vi om ”min bok”.  
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insamlade materialet används enbart för det aktuella forskningsändamålet i 

enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer. Filer med det videoinspe-

lade materialet delades även ut till respektive familj efter avlutat fältarbete. 

Forskarrollen 

Reflexivitet handlar om att reflektera över villkoren för sin aktivitet och fun-

dera över hur forskarens personliga och intellektuella involvering kan påverka 

interaktionen med vad som beforskas (Alvesson & Sköldberg, 2008:486). Ehn 

och Klein (1999:10–11) beskriver det som att vara medveten om sin egen 

medvetenhet. De menar att forskaren inte kan betraktas som en objektiv ob-

servatör utan måste ses som en del av det som studeras. Forskarens erfaren-

heter och sociala och kulturella position präglar således oundvikligen både 

mötet med det som studeras, samt de tolkningar och analyser som studien 

mynnar ut i. Här vill jag redogöra för de utgångspunkter och roller jag haft 

under fältarbetet och mina reflektioner kring dessa. 

Jag är en svenskfödd, vit medelklasskvinna, jämnårig med flera av föräld-

rarna i studien och likaledes småbarnsmamma, vilket kan ha bidragit till att 

jag relativt lätt fick tillgång till barnen, föräldrarna och deras sammanhang. En 

stor utmaning för forskaren är att undvika att go native, det vill säga att bli så 

familjär med det som studeras att den forskande blicken försvinner (Lalander, 

2011:97). I mötet med familjerna blev det tydligt att föräldrarna och jag i 

många fall hade liknande smakpreferenser (Bourdieu, 1984). De stringhyllor 

som hänger i mitt hem, återfanns hos de flesta av mina informanter, musik 

som spelades i deras hem tycker jag också om och aktiviteter som föräldrarna 

berättade om är sådana jag själv utför. I relation till föräldrarna fick jag därför 

ibland markera en viss distans och påminna både dem och mig om min 

forskarposition. Mayall (2008) påtalar att forskaren som besöker barns hem är 

gäst hos både barn och föräldrar och behöver då ta hänsyn till bådas förvänt-

ningar även om dessa krockar. Vid mitt första besök hos familjerna tillbring-

ade jag en stund tillsammans med dem allihop, och försökte då vara tydlig och 

öppen med att det var barnen jag var intresserad av och hade kommit för att 

besöka. Vanligtvis var detta inget problem, föräldrarna visste att jag var där 

för barnens skull och höll sig ofta undan och sysselsatte sig med annat när jag 

kom till familjerna. Jag var själv mycket noggrann med att exempelvis inte bli 

sittande i samtal med föräldrarna efter familjens måltider. 

Min förförståelse för barnens hemmiljö och medelklasstillvaro var således 

betydande, men däremot fanns ett avstånd mellan mig och barnen baserat på 

ålder, livsvillkor och plats. Jag var inte heller helt bekant med deras vardags-

kultur, t.ex. de apparater, TV-program, spel, musikidoler eller sajter som bar-

nen vistades på. Det ledde till att det ibland tog lång tid för mig att förstå vad 

de pratade om. 
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För barnen presenterade jag mig som en person som är nyfiken på barns liv 

och på hur det är att vara barn idag. Jag sa att jag behövde deras hjälp med att 

berätta för mig om sin vardag och sina medievanor (jfr Mayall, 2008). Barnen 

tyckte att det var roligt och spännande att jag intresserade mig så för deras 

saker, aktiviteter och tankar och under de första besöken kunde jag nästan 

uppleva att de ville vara mig till lags och att de snällt svarade på varje fråga 

jag ställde. Vid mitt tredje eller fjärde besök blev det tydligt att barnen inte 

reagerade i samma utsträckning på att kameran var igång och inte heller tog 

lika stor hänsyn till mig som forskare och mina ställda frågor. Som påtalat är 

det också ifrån dessa senare besök som de flesta exempel i empirikapitlen här-

rör. 

Johansson och Karlsson (2013:17) kallar den roll forskaren får i relation till 

barnen, och som inte är lärare, förälder eller vän, för ”en annan sorts vuxen” 

(se även Christensen, 2004; Mayall, 2008). Det är just så jag betraktar min 

position under fältarbetet. Jag har varit en nyfiken och intresserad vuxen. 

Ibland har jag hjälpt barnen med något som de inte klarar av, som att ta ner en 

låda från en hög hylla, slå på TV:n eller flytta en tung stol och liknande. Jag 

tog dock inte, med ett undantag, på mig rollen av att lösa konflikter syskonen 

emellan.5 Vid ett annat tillfälle föll jag in i rollen som mamma. Det skedde när 

Maria, fem år, satt med små leksakskakor i munnen medan vi pratade och på 

ren reflex sa jag då ’men du, inte ha dem i munnen, är inte det farligt, nej’6. I 

samma ögonblick insåg jag att jag fallit ur min forskarroll varpå jag förklarade 

för flickan och hennes syster att eftersom jag själv är mamma och har ett barn 

hemma som undersöker om saker är ätbara så kom det som en reflex. Flick-

orna tog dock inte illa upp och situationen ledde över till ett samtal om barn 

och familj. 

Jag deltog inte nämnvärt i barnens aktiviteter. Trots detta såg framförallt 

de yngre barnen mig många gånger som en lekkamrat och bjöd in mig till olika 

lekar. Det var också de yngre barnen som först gav mig tillgång till sin värld 

och som också rent fysiskt markerade en tillit genom att komma mig nära; de 

ville sitta i mitt knä, pilla i mitt hår eller på mitt halsband. Jag tog aldrig ini-

tiativet till sådan närhet men avvisade inte heller barnen när de tog den typen 

av kontakt. Med de äldre barnen upplevde jag att det tog något längre tid att 

nå tillit och att det ofta skedde genom att jag besatt kunskap om något i deras 

värld, t.ex. visste namnet på en karaktär i barnprogram, kunde reglerna för ett 

dataspel eller hjälpte dem med veckans hemläxa. Jag försökte dock aldrig ge 

mig ut för att kunna mer än vad jag faktiskt visste. 

Även om jag inte deltog i någon hög utsträckning i barnens aktiviteter går 

det inte att bortse från min plats i och påverkan på materialet. Barnen gick i 

dialog med mig och som tidigare påtalats hade vi pågående samtal om deras 

                                                      
5 Vid sagda tillfälle urartade ett bråk till ett slagsmål och ett syskon gjorde sig illa. Jag agerade 

och skilde syskonen åt.   
6 2011-06-07 band 1, tid 36.40. 
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vardag. Min förförståelse och min livsvärld är en del av den medelklassvardag 

jag besökte och färgar min blick och mina tolkningar. Slutligen ska det näm-

nas att barnen i samtliga familjer troligen ägnade något mer tid åt mediala 

aktiviteter under mina besök än vad föräldrarna menade att de normalt gjorde. 

Detta tror jag beror på att såväl föräldrarna som barnen ville vara mig till lags. 

Framförallt var det reglerna för hur länge man får spela som ibland tänjdes på 

vid mina besök. Även barnen valde nog oftare att exempelvis spela dataspel 

eller Wii då de var på det klara med att däri låg mitt primära intresse för dem. 

Att inte ha påverkat detta tror jag enbart hade varit görligt om jag undanhållit 

forskningens syfte vilket jag inte ser någon poäng med. Samtidigt ska påpekas 

att det inte finns någon anledning att misstänka att min närvaro märkbart har 

påverkat vilka medieaktiviteter barnen valde eller hur de samspelade. 
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Kapitel 4. Syskonparen och familjernas 
medielandskap 

Det här kapitlet ger en presentation av de barn och föräldrar som medverkar i 

studien samt belyser de ramar och regler som finns för barnens mediebruk i 

respektive hem. Familjerna presenteras i den ordning som de kom med i stu-

dien och de har själva valt sina fingerade namn (se även föregående kapitel 

för en tabellöversikt av deltagande barn och föräldrar). I slutet av kapitlet ges 

också en översikt av vilka medieprodukter som finns i respektive hem (tabell 

1), vilken sätts i relation till statistisk över svenska barns tillgång till olika 

medieprodukter (tabell 2).  

Luke och Mimmi  

Första gången jag träffade Luke och Mimmi var de fem respektive tre år 

gamla. Men under de månader som jag återkommande besökte familjen hann 

barnen fylla sex och fyra år. Luke har valt sitt namn efter Luke Skywalker i 

Star Wars och Mimmi har valt sitt namn efter Hello Kittys tvillingsyster 

Mimmy. Barnen bor i en fyrarumslägenhet i en närförort till en större stad och 

har varsitt rum. Mamma Elisabeth, arbetar deltid inom vården. Pappa Glenn, 

är föräldraledig från sitt heltidsarbete som tekniker för att vara hemma med 

familjens yngsta barn, Rut, som fyllde ett år under studiens gång.7 Rut delar 

rum med föräldrarna. Barnen går i förskolan om dagarna men deltar inte i nå-

gon organiserad fritidsaktivitet.  

I hemmet finns tre datorer, en stationär som är placerad i Lukes rum samt 

två bärbara. En av de bärbara datorerna har inget fungerande tangentbord utan 

används bara vid filmvisning och liknande. I vardagsrummet huserar TV:n 

tillsammans med video– och DVD-spelaren samt spelkonsolen Wii med till-

hörande spel. De regler som gäller för spelande på Wii eller datorn, är ca en 

timme per dag. Tiden regleras ibland med hjälp av äggklockan. Glenn och 

Elisabeth menar att det framförallt är Luke som annars lätt fastnar och blir 

sittande framför skärmen för länge. Föräldrarna uppger att de själva använder 

                                                      
7 Som påtalat tidigare faller Rut utanför ramen för åldersspannet i avhandlingen varpå hon där-

med inte inkluderas i studien.  
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medier i relativt hög utsträckning, båda har mobiler som de kan använda in-

ternet från och de använder datorn dagligen. Luke och Mimmi har fått gamla 

mobiler från Glenns arbete, dessa går att ringa till men inte från. Funderingar 

finns över huruvida behovet av att själv kunna ringa hem är så pass stort att 

Luke behöver en egen mobil men än så länge anses det inte behövas. Luke 

använder istället föräldrarnas telefoner för att spela på och Mimmi använder, 

om alls, sin mobil som rekvisita till olika rollekar. Föräldrarna säger vidare att 

de ofta och gärna ser på TV, framförallt Elisabeth som ser den som ett sällskap 

och som gärna har TV:n på i vardagsrummet och radion i köket. Barnen ser i 

regel på Bolibompa varje dag efter förskolan och ibland på morgonen om de 

vaknar tidigt.8 För barnens TV-tittande finns inga uttalade regler. Barnen har 

varsin CD-spelare i sina rum och lyssnar ofta på musik eller sagor på kvällen. 

Även Elisabeth och Glenn spelar gärna musik på radion eller lyssnar på musik 

från sina mobiler. 

Tobias och Todd 

Tobias, nio år och Todd, fem år bor i en fyrarumslägenhet i de centrala delarna 

av en större stad. Tobias har valt sitt namn efter fotbollsspelare Tobias Hysén 

och Todd ville egentligen heta Bruce Wayne, vilket är seriefiguren Batmans 

riktiga namn, men valde efter lite funderande namnet Todd. Vid de första be-

söken för studien hade pojkarna delat sovrum och ett gemensamt lekrum, men 

under det halvår som jag besökte familjen flyttade de isär till varsitt rum. 

Mamma Moa arbetar inom kultursektorn och pappa Lasse driver ett företag. 

Båda föräldrarna arbetar heltid. Tobias spelar handboll, fotboll och gitarr, en 

gång i veckan för respektive aktivitet, men Todd har ännu inte velat börja på 

någon fritidsaktivitet.   

I hemmet finns två bärbara datorer som alla använder. En vanlig bild vid 

mina besök var att se Tobias och Todd sitta med varsin dator i knäet i soffan 

framför TV:n. Hushållet har två TV-apparater, en i vardagsrummet och en i 

Tobias rum. Där finns också tillhörande Wii- och Playstation- konsoler. I var-

dagsrummet finns DVD-spelare kopplad till TV:n. Pojkarna har också varsin 

musikspelare och lyssnar ofta på skivor eller på musik via datorn. Spotify är 

ett populärt program. Pojkarna tittar på TV en stund på morgonen, beroende 

på när de vaknar, samt på eftermiddagarna. Tobias har en mobil som han mest 

använder till spel. Barnen lånar också Moas telefon för att spela på. De har 

                                                      
8 Genomgående för alla familjer gäller att medier konsumeras i mindre utsträckning sommartid. 

Är det ljust och någorlunda varmt ute stannar barnen ofta på lekplatser, vistas på gårdar eller i 

trädgården efter förskola, skola och fritids medan det på hösten och vintern blir fler aktiviteter 

inomhus (jfr Schroder et al, 2003:8).  
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även varsitt Nintendo DS. Både Lasse och Moa har smartphones.9 Moa be-

skriver sig som en van mediebrukare, hon är aktiv på sociala medier och ser 

medier som en viktig del av sitt liv. Lasse framställer sig som mer ovan och 

försiktig dataanvändare men ser inga problem med att använda spelkonsoler; 

”dom kan jag inte göra sönder” (föräldraintervju 2012-02-09). Vad gäller reg-

ler så var det någonting som föräldrarna funderade mycket kring och prövade 

sig fram i. Barnen hade till och från haft regler, t.ex. att de bara fick spela i en 

timme om dagen. Men både Moa och Lasse menade att en timme inte är så 

lång tid, och ansåg att när man väl spelade kanske det skulle få ske till punkt. 

De laborerade därför även med att barnen skulle tillåtas att spela varannan 

dag, och då utan tidsbegränsning. Vidare menade de att barnens spelande 

många gånger reglerade sig självt genom att andra aktiviteter upptog tid. Moa 

påtalade också paradoxen i att be barnen stänga ner sina skärmar, när hon själv 

var aktiv med sin egen. Föräldrarna upplevde också hur diskussioner kring 

barns regler för spelande lätt tenderade att bli en slags tävling föräldrar emel-

lan, där regler och ramar likställdes med gott föräldraskap och icke-regler blev 

synonymt med att vara en dålig förälder. (För vidare läsning om föräldrars 

regler kring barns dataspelande rekommenderas Johansson, 2000:199–204). 

Carles och Ella 

Carles är nio år och har valt sitt namn efter fotbollsspelaren Carles Puyol i FC 

Barcelona. Hans lillasyster Ella är fem år och har valt sitt namn för att ”det är 

fint”. De bor centralt i en fyrarumslägenhet i en större stad och har varsitt rum. 

Pappa Pelle är tränare och mamma Lisa är verksam som administratör. Båda 

föräldrarna arbetar heltid. Barnen går i skolan respektive förskola på dagarna. 

Carles spelar handboll två gånger i veckan och tränar kampsporten Capoeira 

en gång i veckan. Under sommarhalvåret byts handbollsträningen ut mot fot-

boll. Ella började dansa en gång i veckan under tiden som studien genomför-

des. Sportaktiviteter är också en stor del av familjens gemensamma intressen.  

 I hemmet finns två fungerande datorer. Den ena används huvudsakligen av 

pappa Pelle och den andra delar framförallt mamma Lisa och Carles på. Carles 

och Ella har flera olika dataspel och i Carles rum finns en TV och spelkonsolen 

Wii med tillhörande spel. I vardagsrummet finns hemmets andra TV, och där 

finns också DVD-spelare och stereo. Barnen har egna CD-spelare på sina rum. 

Barnen får inte spela dator eller Wii på måndagar och tisdagar, och övriga 

dagar är maxtiden två timmar om dagen för spelande. För TV finns inga regler 

gällande hur länge barnen får se, de brukar tittar en kort tid på morgonen innan 

skola/förskola och någon stund på eftermiddag/kväll. Carles ser på TV i sitt 

rum innan han somnar och Ella ser gärna program på SVT-play och ibland på 

                                                      
9 En Smartphone, eller smarttelefon är en mobil enhet som kan användas både som mobil och 

som handdator.  
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Bolibompa. Barnen får inte se ”vuxenprogram”, det vill säga program med 

våld, sex och svordomar. Föräldrarna menar att de själva tittar rätt mycket på 

TV och att den kan få stå på, ”som ett sällskap eller som en brasa” (föräldra-

intervju 2011-04-28). Båda sitter mycket vid datorn i arbetet men Lisa använ-

der datorn hemma i huvudsak till att se på film. Föräldrarna har smartphones 

och kollar av internet från mobilen ett par gånger om dagen. Carles har en 

egen telefon som han kan ringa hem på men den har inte funktioner som att 

lyssna på musik osv. Föräldrarna funderar på att ge honom en telefon med lite 

fler funktioner till nästa födelsedag. Barnen har också varsitt Nintendo DS 

men Carles har gått sönder så i nuläget delar de på Ellas.  

Hampus, Viktor och Sofie 

Hampus, Viktor och Sofie är nio, sju och sex år gamla och har valt namn från 

kompisar eller för att de tycker namnen är snygga. De bor med sin mamma 

Stella i ett litet hus i en mindre tätort. Stella är konsulent och arbetar 90 % av 

heltid. Barnens föräldrar är skilda och de vistas växelvis hos Stella och sin 

pappa som bor på närliggande ort.10 Hampus och Viktor går i skola och fritids, 

Sofie är på förskolan under dagarna. Barnen deltar inte i någon organiserad 

fritidsaktivitet. Barnen har egna rum på övervåningen i huset, och vardags-

rummet på nedervåningen har delats av så att ena delen blivit Stellas sovrum. 

Husets TV står i vardagsrummet och där finns också DVD-spelare och 

spelkonsolen Wii. Barnen ser på TV på morgonen innan skola/förskola och 

vanligen en liten stund på kvällen. På helgen ser familjen ofta en film tillsam-

mans. I hushållet finns en dator. Den står i vardagsrummets arbetshörna eller 

flyttas upp till ett litet bord i övervåningens hall. Barnen turas om att spela och 

det är vanligen Stella som reglerar när det är dags för byte, men det är sällan 

bytet blir upphov till konflikt. Barnen spelar inte på datorn varje dag, ofta 

kommer andra aktiviteter emellan, som att vara med kompisar eller att Stella 

gör något tillsammans med barnen. De regler som gäller för datoranvändandet 

är att man inte engagerar sig i multi-tasking11 eller spelar krigsspel. Vad gäller 

hur länge barnen får spela så menar Stella att det kan variera lite. Ofta får 

barnen själva vara med och bestämma om de t.ex. antingen vill spela en kvart 

om dagen eller en halvtimme varannan dag. Stella använder själv datorn dag-

ligen i arbetet och då hon också är nyfiken på utvecklingen av sociala medier 

försöker hon ha lite koll på dessa och bilda sig en egen uppfattning. Mobilen 

(en smartphone) använder hon också för att surfa på internet och spela spel 

ibland. Familjen tycker om musik och Hampus, Viktor och Sofie har varsin 

                                                      
10 Data för studien har bara samlats in när barnen varit hos Stella varpå de artefakter och villkor 

som råder hos pappan inte diskuteras i studien. 
11 Multi-tasking eller simultan-aktiviteter handlar om att göra många saker samtidigt, t.ex. spela 

ett spel och samtidigt chatta med en kompis.  
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CD-spelare eller stereo för att lyssna på skivor. Barnen har inga egna mobiler 

men framförallt Hampus vill gärna få en då flera av kamraterna i skolan har. 

Stella ser dock inte behovet av en mobil än utan tycker att han kan vänta till 

högstadiet då barnen börjar i skola i en lite större stad. Barnen lånar ofta Stel-

las mobil för att spela spel på. 

Matilda och Maria 

Matilda och Maria har valt sina namn för att det är ”helt vanliga namn”. Ma-

tilda är åtta år och Maria fem. De bor i en trerumslägenhet som ligger centralt 

i en större stad och flickorna delar rum. Pappa Alexander är heltidsarbetande 

inom transportsektorn och mamma Louisa arbetar heltid som pedagog. Barnen 

går i skola och förskola och Matilda går på friidrott en gång i veckan. Under 

studiens gång anmäldes också båda barnen till aktiviteter på kulturskolan inför 

kommande termin.   

 I hemmet finns tre bärbara datorer. En står i föräldrarnas sovrum, de andra 

två flyttas runt. Barnen har inga regler för när de får använda datorn utan bru-

kar fråga om det går bra, vilket det i regel gör. Matilda är den som mest an-

vänder datorn medan Maria är mer intresserad av att se på TV. Vad gällde TV-

tittande fanns inga direkta regler, men flickorna brukade fråga om det var nå-

got nytt program de ville se. Familjen har tre TV-apparater, en i vardagsrum-

met och en i respektive sovrum. I flickornas rum finns även en DVD-spelare 

och flera filmer. I vardagsrummet finns också spelkonsolerna Wii, Playstation 

och X-box. Framförallt är det pappa Alexander som har ett intresse för tek-

niska prylar och spelapparater medan Louisa föredrar att se på TV eller läsa 

en tidning. Barnen använder ibland de olika spelkonsolerna men tycker ofta 

att spelen är för svåra. Föräldrarna har smartphones och använder både dessa 

och datorer dagligen för att surfa, lyssna på musik eller skicka mail. Även 

flickorna har mobiler, Maria har en äldre variant med kontantkort som under 

studiens gång bara gick att ringa till då pengarna på kortet var slut. Matilda 

har en modernare modell med abonnemang och kamera. Matilda använder 

mobilen dagligen, som väckarklocka, musikspelare eller för att skicka sms till 

kompisar. Maria tycker det är roligt att låna Matildas eller Louisas telefoner 

för att filma eller ta kort. Familjen tycker om musik och barnen lyssnar gärna 

på musik via datorn eller telefonen och sjunger ofta. Matilda har också ett 

Nintendo DS. 
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Melvin, Susann och Simon 

I en ytterförort till en större stad bor Melvin, Susann och Simon med sin 

mamma i en lägenhet på fyra och ett halvt rum. Barnen är 9, 8 och 6 år gamla 

och namnen har de valt efter kompisar. Mamma Maria arbetar heltid som säl-

jare. De har egna rum efter att en stor klädkammare byggts om till Simons 

sovalkov. Barnens föräldrar är skilda och barnen vistas växelvis hos dem.12 

Efter skolan går barnen på fritids och vid tiden för mina besök gick Melvin 

och Susann på Streetdance en gång i veckan. 

I huset finns tre datorer, två bärbara och en stationär. Barnen använder i 

huvudsak en av de bärbara datorerna, vilken benämns som Marias dator. Den 

andra står i Susanns rum men fungerar dåligt. Den stationära datorn tillkom i 

slutet av studien och placerades då i vardagsrummet. Barnen har inte egna 

mobiler men får låna mamma Marias smartphone för att spela spel. Melvin 

och Susann har egna CD-spelare på sina rum. I vardagsrummet finns hushål-

lets ena TV, DVD-spelare samt spelkonsolerna Gamecub samt Wii. Till dessa 

spelapparater fanns vid tiden för mitt besök bara en handkonsol varpå barnen 

inte kunde spela mot varandra. En andra TV är placerad i Marias rum. Barnen 

tittar på TV på morgonen och den stod i regel på under eftermiddagarna när 

jag besökte familjen. Inga uttalade regler fanns kring TV-tittande. På helgerna 

ser familjen ofta en film tillsammans. I huset finns också ett Nintendo Ds som 

alla delar på. Det fanns inga regler för hur länge barnen fick spela, däremot 

gällde att de bara fick spela 30 minuter i taget och sedan ge plats åt nästa 

syskon på tur. Ett vanligt scenario vid mina besök var därför att ett av barnen 

satt vid datorn (den bärbara), ett spelade på Nintendo Ds och ett barn tittade 

på TV, spelade på telefonen eller satt bredvid syskonet vid datorn och kom-

menterade dennes spel. När 30 minuter (ibland mer) hade gått roterade sysko-

nen till en ny aktivitet. Mamma Maria använder framförallt mobilen, och gör 

så dagligdags för konversation, mail eller spelande. Hon ser ibland på TV när 

barnen somnat. 

Medieprodukter i hemmen 

Tabell 1 visar en översikt av de olika medier som finns i respektive hem. Som 

tidigare nämnts finns inte böcker och tidningar med i denna översikt. Samtliga 

barn hade böcker och tidningar på sina rum men dessa användes inte nämnvärt 

under mina besök och har därför inte inkluderats.  

  

                                                      
12 Data för studien har bara samlats in när barnen varit hos Maria varför de artefakter och villkor 

som råder hos pappan inte diskuteras i studien. 
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Tabell 1.  Medieprodukter som finns i hemmen  

Medie- 

produkter 

Luke & 

Mimmi 

Tobias 

& Todd 

Carles  

& Ella 

Ham-

pus, 

Viktor 

& Sofie 

Matilda  

& Maria 

Melvin, 

Susann 

& 

Simon 

TV 1 2 2 1 3 2 

Video/DVD-

spelare 

1 1 1 1 2 1 

Datorer (bärbara 

och stationära) 

3 2 2 1 3 3 

Stationära spel-

konsoler *   

1 2 1 1 3 2 

Handhållen 

spelkonsol **  

 2 2   1 

Mobiler (barn) 2 1 1  2  

Smartphones 

(föräldrar) 

2 2 2 1 2 1 

CDspelare 2 2 2 3 1 2 

 

* Stationära spelkonsoler innebär Wii, Playstation X-box och GameCub. 

** Handhållen spelkonsol syftar på Nintendo DS el. liknande.  

 

Tabellen visar att de deltagande familjernas innehav av medieprodukter ser 

relativt lika ut. De flesta familjer har mellan 12-14 artefakter. Matilda och 

Marias familj ligger överst med 16 olika medieprodukter, vilket möjligen kan 

förklaras med att pappan i familjen hade ett stort spelintresse, medan Hampus, 

Viktor och Sofie ligger något under snittet för familjerna med sina totalt 8 

medieprodukter.  

Resultatet ska vidare jämföras med statistiska data över svenska barns till-

gång till olika medieprodukter. Statens Medieråd kartlägger med jämna mel-

lanrum barn och ungas medievanor, och synliggör då både vilka medier som 

finns att tillgå samt i vilken utsträckning dessa används.13 Rapporterna baseras 

på enkätundersökningar och föräldrarna lämnar uppgifter om de yngsta bar-

nens mediebruk (0-8 år). Tabell 2 jämför statistiken från familjernas tillgång 

till medieprodukter med siffror från Medierådets rapport Småungar och me-

dier 2012/2013, samt uppföljande siffror från 2014/2015 (Medierådet, kom-

mande). Medierådet presenteras sina resultat fördelat på tre åldersgrupper: 0-

1 (år), 2-4 (år) samt 5-8 (år). Noteras skall att jag enbart har använt Medierå-

dets variabel 5-8 åringar, detta eftersom störst andel av de deltagande barnen 

i föreliggande arbete ligger inom denna grupp. Siffrorna rymmer därmed inte 

                                                      
13 Resultatet publiceras i två rapporter: Småungar och medier om barn mellan 0-8 år, och Ungar 

och medier om barn och unga mellan 9-18 år.  
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gruppen 2-4 åringar, eller för den delen 9-12 åringar. Trots detta ger tabell 2 

ändå en god överblick av hur mina resultat ser ut i relation till samhället i stort.   

Tabell 2. Jämförande statistik över medieprodukter 

Medieprodukter Deltagande 

familjer 

Medierådet 

2012/2013 

Medierådet 

2014/2015 

TV 

 

100% 98% 97,5% 

DVD 

 

100% 94% Efterfrågas ej 

Stationär spelkonsol 

 

100% 71% 64,3% 

Handhållen spelkonsol 

 

50% 53% 38,8% 

Surfplatta 

 

0% 45% 83,5% 

Egen Smartphone med 

pekskärm 

14,2% 9% 13,3% 

Egen mobiltelefon, smart 

eller ”osmart” 

42,8% 16% 16,6% 

 

Tabellen synliggör att barnen i föreliggande arbete, trots att undersökningen 

är gjord 2011, har tillgång till fler medieprodukter än vad genomsnittsbarnet i 

Sverige har 2015. Vad gäller tillgång på egen smartphone, var det två av bar-

nen (14 %) i mitt material som hade en sådan (Tobias och Matilda). I Medie-

rådets senaste siffror (2014/2015) har 32 % (alltså nästan var tredje) av åttaå-

ringarna en egen smartphone. Findahl (2013:40) menar att när barnen närmar 

sig skolåldern byts de vanliga mobilerna ut till en smartphone, och när barnen 

är runt elva tolv år har de en smartphone som kan anslutas till internet. Här 

finns alltså en tydlig skillnad mot föreliggande arbete, vilket också pekar på 

hur otroligt snabbt teknikutvecklingen går. 

På bara fyra år har surfplattorna fått ett minst sagt enormt genomslag i 

svenska hem. Vid tiden för min undersökning var det ingen av familjerna som 

hade en surfplatta.14 Idag visar sifforna från Medierådet att 37 % av åttaåring-

arna har en egen surfplatta och att 58 % av barnen mellan 5 och 8 år har till-

gång till en surfplatta i hemmet. Mycket talar vidare för att surfplattorna tar 

stora marknadsdelar från andra tekniska artefakter eftersom de är så 

mångsidiga. Noterbart är att man i den senaste undersökningen (2014/2015) 

inte längre frågar om det finns DVD-spelare i hemmen. Möjligen kan det bero 

                                                      
14 Surfplattor lanserades av Apples Ipad i april 2010 och Findahl (2013:17) menar att det var 

först två år senare, 2012 som spridningen verkligen tog fart, också genom att nya fabrikat och 

modeller presenterades. 2013 hade var tredje svensk en surfplatta.  
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på att datorer och surfplattor med smidiga streamingfunktioner och olika for-

mer av spelkonsoler (som kan spela upp DVD- skivor och visa dem på TV) 

delvis gjort DVD-spelaren överflödig. Den näst intill lavinartade ökningen av 

surfplattor kan också förstås som ett led till att små barns spelande ökar. Surf-

plattan rymmer helt andra interaktionserbjudanden, och är betydligt lättare att 

använda än en traditionell dator som kräver kontroll av tangentbord och mus. 

Även mycket små barn kan styra en surfplatta genom att trycka med fingrarna 

på skärmen. 

Den betydande ökningen av tillgången på surfplattor sedan fältarbetet gjor-

des, skulle möjligen kunna medföra problem för studiens validitet, detta då 

samspelet kan påverkas eftersom en surfplatta både möjliggör spelande för 

riktigt små barn, och tillåter flera personer att använda plattans samtidigt. Men 

jag vill här återigen betona att fokus i detta arbete inte är av mediecentrisk art, 

dvs. intresset ligger inte på egenskaper hos specifika medieprodukter utan på 

samspelsmönster mellan syskon i olika mediepraktiker i vid bemärkelse, 

varpå några validitetsproblem inte torde förekomma. Tvärtom menar jag att 

resultatet i tabellen ovan har en central poäng för föreliggande arbete, då det 

synliggör hur otroligt snabbt medieutvecklingen går, och hur viktigt det är att 

studier av detta slag görs för att peka på barns oavbrutet föränderliga medie-

landskap. 
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Kapitel 5. Spel och samspel 

Det är sen eftermiddag och jag har just kommit hem till Melvin, Susann och 
Simon. Mamma Maria möter mig i hallen och meddelar att barnen är i hennes 
sovrum. När jag öppnar dörren in till sovrummet ser jag Simon ligga på sängen 
med ett Nintendo Ds i handen. Melvin sitter bredvid och spelar något spel på 
Marias iPhone och Susann ligger på mage framför sin laptop och är djupt för-
sjunken i Club Panfu (fältanteckning 2011-09-26).    

 

 

Många var de tillfällen då jag kom hem till de olika familjerna och fann att ett 

eller flera av syskonen var upptagna med att spela olika former av spel. Spe-

lande på datorn, på mobilen, på Wii eller på Nintendo DS är också samman-

taget den aktivitet som förekommer oftast i materialet. Det är föga förvånande; 

dagens barn växer upp i sina föräldrars och omgivande samhälles medievärld, 

där datorn, dataspel och digitala medier har en central plats. Medierådet 

(2012/2013) uppger att ca 20 % av alla 5- 8 åringar spelar någon form av spel 

varje dag. Samma rapport framhåller också att pojkar generellt spelar mer än 

flickor, samt att barn som har äldre syskon spelar mer än de som har yngre, 

eller inga syskon. Barn under sex år tenderar att spela samma sorters spel och 

lika mycket oavsett kön. Ofta handlar det då om enklare spel som föräldrar 

har köpt eller laddat ner. Spelande är således ett stort och viktigt inslag i barns 

vardagskultur och medieanvändning.  

Samtidigt väcker barndomens förändrade landskap frågor och farhågor; hur 

påverkas barnens hälsa vid stillasittandet, är det bra för ögonen att se så 

mycket på en skärm, hur påverkas det växande barnet och den mognande 

hjärna av snabba och/eller våldsamma dataspel och vad händer med barnens 

fantasi, deras ”fria lekar” och naturliga rörelse? (Buckingham, 2008; Herring, 

2008). Vid sidan av dessa orosmoln och spekulationer gror en optimism kring 

möjligheten till nya former för lärande. Flera pedagogiskt intresserade fors-

kare studerar, eller kommenterar kritiskt, möjligheten att använda dataspel i 

undervisningssammanhang och ta dem till hjälp för att stimulera lärandet 

(Egenfeldt-Nielsen, 2007; Erstad, 2008; Heath, 2014; Ito, 2009; Linderoth, 

2004, 2007, 2008). Forskning kring barn och spelande är ett stort fält och har 

i en nordisk kontext, utöver aspekter som lärande och utbildning inom ramen 

för förskola och skola, bland annat studerats utifrån dess betydelse i vardags-

livet (se exempelvis Aarsand, 2007; Johansson, 2000; Sjöberg, 2002). Ett an-
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tal studier har också, på olika sätt diskuterat och problematiserat social inter-

aktion och positionering i relation till spelande, såväl inom en lärandekontext 

som på fritiden (se till exempel Björk-Willén, 2007; Evaldsson, 2004; Ljung-

Djärf, 2004; Sjöblom 2011). Sjöblom (2014:101) menar att trots att dataspe-

lande är en viktig och växande del av barn och ungdomars liv, så hamnar om-

rådet ofta i barnkulturens ”döda vinkel” och han ser tre tänkbara förklaringar 

till detta: för det första att datorspel och spelande helt enkelt inte ses som en 

självklar del av barnkulturen, för det andra att datorspel ses som en kommer-

siellt driven del av barnkulturen och därmed inte anses intressanta för att stu-

deras som barnkulturella produkter, och slutligen att det kan uppfattas som en 

för svår och otillgänglig värld att diskutera för den som inte redan är insatt i 

datorspelande (Sjöblom, 2014). För att bättre kunna förstå vad det är som 

lockar så många barn och unga att spela dataspel, och även kritiskt kunna 

granska olika spelartefakter, behövs studier som undersöker vad som faktiskt 

händer i och runt spelandet (Linderoth, 2004; Sjöblom, 2014). 

I föreliggande kapitel studeras syskonens samspel och meningsskapande 

vid spelandet. Fokus ligger på själva spelaktiviteten, med syfte att synliggöra 

vad som faktiskt görs i denna och i kapitlet undersöks hur positioner skapas 

och förhandlas mellan syskonen. Utgångspunkten tas i en förståelse för att 

kunskap och mening är situerade i sin natur varför betydelsen av en artefakt 

bör studeras i bruk (Linderoth, 2007; Säljö, 2000).  

Att bygga upp spelkompetens  

Att spela dataspel, eller andra typer av digitala spel, är en färdighet som man 

måste tillägna sig (Crawford, 2011; Gee, 2003; Linderoth, 2004). Färdigheten 

handlar inte bara om att förstå hur du rent fysiskt ska agera, vilken tangent 

som leder till vilket kommando, eller hur du ska svänga på ratten när du kör 

bilspelet MarioKart på Wiikonsolen, utan dataspel bygger också till stor del 

på visuell information eller tecken som spelaren måste lära sig att koda och 

förstå. ”Words, symbols, images and artifacts have meanings that are specific 

to particular semiotics domains and particular situations (contexts)” (Gee, 

2003:24). Det handlar alltså om att begripa det specifika spelets regelverk och 

utveckla motorisk kontroll för att kunna komma framåt i spelet (Gee, 2003; 

Linderoth, 2004).  

 I mitt material var det genomgående så att de äldre barnen hade andra för-

kunskaper än sina yngre syskon och kunde ”läsa” spelen på ett annat sätt, även 

i de fall när de inte själva hade spelat ett spel tidigare. Det var också de mer 

erfarna barnen som poängterade vikten av progression; att utvecklas och bli 

bättre i spelet. Ett centralt tema i syskonens spelaktiviteter handlade om att 

orientera sig mot en utvecklad spelkompetens, något som kan förstås som en 

önskan att vara del av en gemenskap, en viktig arena i barnens vardagsliv. 

Även föräldrarnas mål verkade många gånger vara att barnen skulle förstå och 
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bättre klara spelen. Lave & Wenger (1991) diskuterar hur lärande kan ske ge-

nom att en person går från ett perifert till ett centralt deltagande i en praktik-

gemenskap (community of practice). Begreppet ska förstås som ett verksam-

hetsområde där alla deltagare deltar i en gemensam aktivitet och omsider 

också får en gemensam förståelse för vad verksamheten innebär. Att vara en 

perifer deltagare ska inte tolkas som att denne befinner sig i utkanten av en 

gemenskap. En nykomling kan vara i högsta grad delaktig men kännedom om 

det specifika området är ännu oklar, något som successivt förändras genom 

samspel med andra deltagare i gemenskapen. Lärandet sker alltså i samspel 

med andra och genom de handlingar som utförs (Lave & Wenger, 1991). 

Sjöblom (2011) visar i sin avhandling om spelande på internetcaféer, hur 

erfarna spelare lär noviser och att lärande eller insocialisering sker både ge-

nom verbala förklaringar och genom att direkt peka på skärmen. Vidare skri-

ver han, med referens till Twidale (2005), att det inte bara handlar om att visa 

på rätt knapp eller rätt manöver med kontrollen utan att syftet också är att få 

den ovana spelaren att förstå spelets ramverk och struktur (Sjöblom, 

2011:142). De spel som barnen i min studie spelade var av en enklare karaktär 

än de spel Sjöbloms informanter spelade, men instruktioner från äldre syskon 

var utan undantag av typen ”tryck där!”, ”gå med den pilen!” och många 

gånger var det ganska frustrerade storasyskon som försökte få sitt yngre sys-

kon att förstå hur han eller hon skulle gå till väga. Exempel 1 visar hur store-

bror Luke försöker förklara och instruera lillasyster Mimmi så att hon ska 

komma vidare i spelet. 

 

Exempel 1   

Deltagare: Mimmi 4 år och Luke 6 år (Luke initialt vid tangentbordet).   

Plats: Lukes rum, Spel: PC-spelet Hacke Hackspett 

(2011-03-09, film 4, 22.04 - 23.15) 

 

1 Luke: Så. Nu händer inget (släpper tangentbordet) nu kan du 

gå själv va? 

 Mimmi: (tar över tangentbordet) 

 

5 

Luke:  Nej, du får gå där (…) andra hållet! (trycker ner en pil 

på tangentbordet) 

 Mimmi: Jag hackar. 

 Luke: Neej, man hackar faktiskt där (trycker ner den tangent 

som man hackar med) släpp där! Nu hackar han. Titta 

vad han hackar! 

10  (Mimmi hackar och Luke tar över piltangenterna som 

styr Hacke Hackspett framåt) 
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15 

Luke: Men du får gå däär, du får gå där (…) däär får du gå 

(trycker ner Mimmis finger på tangenten men Mimmi 

slår undan honom) nej däär! Nej, nu går du åt fel håll. 

Faktiskt. (försöker ta Mimmis hand igen) 

 Mimmi: (slår undan Lukes hand, irriterat) Jag vill göra. 

 Luke: men då får du väl försöka (går ut från rummet) 

 

 

20 

Mimmi:  (går lite trevande med tangenterna och trycker ner tan-

genten som man hackar med. Vänder sig till mig) Jag 

hackar! 

 Ylva: Ja, jag ser. 

   (skärmen blir svart och spelet stängs av) 

 

 

25 

Mimmi: Men? (håller ut armarna och tittar på mig, vänder sig 

sen mot Luke som kommit tillbaka in i rummet) Jag 

hacka, men så hände det så (pekar på skärmen). 

 

 

Luke: Ja man får inte hacka för länge Mimmi (…) för då hän-

der det så. (böjer sig ner under skrivbordet för att starta 

datorn på nytt). Inte för länge. 

 Mimmi Jag tycker den var för svår också. 

 

 

Luke har spelat Hacke Hackspett flera gånger tidigare och kan både rätt kom-

mandon för olika aktiviteter (att gå, att hacka, att hoppa) samt vet åt vilket håll 

Hacke Hackspett ska gå för att man ska komma vidare i spelet. Mimmi å sin 

sida är nybörjare och provar sig försiktigt fram genom att testa olika tangenter. 

Utrymmet för detta utforskande blir för Mimmis del minimalt eftersom Luke 

gång på gång är där och påtalar för henne att hon gör fel. Han ger henne både 

direktiv (verbala uppmaningar) om hur hon ska göra; ”du får gå där”, ”däär 

får du gå” (rad 4, 12), kommer med förklaringar till det som sker ’nu hackar 

han’ (rad 8) och ger korrigeringar när Mimmi gör fel; ”Neej man hackar fak-

tiskt där’ (rad 7) eller ”nej, du går åt fel håll” (rad 13). Han tar också hennes 

finger i ett försök att rent fysiskt instruera henne (rad 13). 

Till slut slår Mimmi undan Lukes hand och får honom att inse att hon ”vill 

göra” (rad 16). Han lämnar rummet och Mimmi återgår till sitt eget utfors-

kande av de olika tangenternas funktion. Tillfreds konstaterar hon att hon kla-

rar av att få Hacke Hackspett att hacka på egen hand och håller nere tangenten 

en stund vilket får Hacke att hacka frenetiskt i spelet. Kommandot leder dock 

till att spelet stängs ner och i samma stund kommer Luke in i rummet igen. 

Han förklarar då för Mimmi att hackar man för länge ”så händer det så” (rad 

26), ett yttrande som antyder att även han i ett tidigare skede, eller när han höll 

på att lära sig spelet, har testat att hacka på det vis som Mimmi nu gjorde. 
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Fokus i detta exempel ligger på att Mimmi ska trycka på rätt knapp. Hennes 

avslutande kommentar om att även detta spel var för svårt för henne (tidigare 

har barnen spelat ett annat spel) visar tydligt att hon inte lyckats koda spelets 

regler och struktur eller utveckla rätt kompetens. Exemplet kan även fungera 

som utgångspunkt för att diskutera det som Vygotskij beskriver som den prox-

imala utvecklingszonen (Zpd; Zone of proximal development) (1978, s. 86). 

Begreppet syftar till barnets potential att lära och utvecklas och vill synliggöra 

det avstånd som finns mellan den nivå som barnet befinner sig på och den 

potentiella nivå som barnet kan klara av att nå om det får hjälp av en vuxen, 

ett äldre syskon eller en mer kompetent jämnårig. Det är tydligt att Luke och 

Mimmi här är på alltför olika nivåer, för att Luke, som är den mer kompetente, 

ska kunna ge det stöd som krävs för att Mimmi ska komma vidare i spelet. 

I nästa exempel är det både storasyskon och föräldrar som orienterar sig 

mot att få lillasyster att utveckla sin spelkompetens men syskonen och de 

vuxna agerar hjälpare med delvis olika medel. Det är fredag eftermiddag och 

mamma Stella liksom Hampus, Viktor och Sofie hänger i vardagsrummet. 

Barnens pappa Lars och deras äldre storebror Pelle har kommit på besök.15 

Pelle spelar ett fiskespel på Wii tillsammans med Hampus och Viktor och de 

övriga sitter i soffan runt om och pratar. Spelet bygger på att spelaren använder 

båda handkontrollerna samtidigt. Efter ett tag lägger pojkarna ifrån sig kon-

trollerna varpå lillasyster Sofie tar dem och börjar spela. 

 

Exempel 2   

Deltagare: Sofie 6 år, Viktor 7 år, Hampus 9 år, Mamma Stella, storebror Pelle 

samt pappa Lars (Sofie har handkontrollerna) 

Plats: Vardagsrummet, Spel: Fiskspel på Wii   

(2011-04-08, film 2, 26:17- 30:35) 

 

1 Sofie: (höjer armarna för att göra ett kast med spöet men 

misslyckas) 

 Storebror P:  Igen, det brukar gå andra gången. 

 Sofie: (höjer armarna och prövar att kasta igen) 

5 Viktor: Såhär ska du göra. (visar i luften bredvid) 

 Mamma S: Trycker du på rätt knapp då Sofie? 

 

 

 

10 

Viktor: Såhär (kommer fram och håller i kontrollen tillsam-

mans med Sofie, första gången går det dock inte) 

Nej, Åh! (men andra gången fungerar kommandot 

och Viktor släpper och går till soffan). Så! 

                                                      
15 Stella och Lars är skilda och Lars ingår inte i studien annat än i detta exempel. Storebror Pelle 

är drygt 20 år och halvbror till syskonen i studien. Inte heller han förekommer mer i avhand-

lingen.   
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Sofie: Aou awoho who who who! Ptrrrr ptrrr ptrrr (för ar-

marna i sidled för att få fiskarna att hugga på betet 

och gör ljudeffekter till och går fram och tillbaka mot 

TV:n) 

 Storebror P: Dra lite mer Sofie, annars. 

15 Sofie:  (backar och drar mera i linan. En stor fisk närmar 

sig betet) 

 

 

 

20 

Hampus: (skriker) Hugg!! (flyger fram mot Sofie och försöker 

få henne att rycka till med armen så att fisken där-

med skulle ha fastnat på kroken). Hugg! Nej! (det 

misslyckas och han återgår till stolen) 

 

 

 

Sofie: (Vänder sig om och skrattar men spelar sedan vidare 

medan övriga pratar om olika vardagshändelser. 

Hon sätter sig ner på golvet varpå en ruta kommer 

upp på skärmen och det plingar till) 

25 Pappa L: Hjälp henne nu! 

 

 

Hampus: (närmar sig Sofie men stannar upp när hon trycker 

på knappar och en annan ruta kommer upp) 

 Mamma S: Nämen, vad blev det nu Sofie? 

 

30 

Sofie: X trycker på bilder. (manövrerar sig fram på spelets 

olika informationsrutor) 

 

 

Mamma S: Där kan du nog trycka Sofie. (Sofie trycker och spe-

let startar igen. Stella vänder sig till Hampus) Hur 

gör man då, vet Sofie? 

 

35 

 

 

Sofie: (kastar ut linan men hamnar sedan på en ruta med 

snurrande frågetecken. Står stilla och tittar. De 

andra pratar om annat och efter en stund får hon till-

baka spelet och gör ett nytt kast med linan. Sätter sig 

ner på golvet och försöker få linan att åka ner) Ner 

fisken! Ner! Dra där.  

40 Viktor: Men då får du trycka på B. 

 Pappa L: Oj, titta det kommer en där. 

 Sofie:  B…b. 

 Mamma S: B, den under va? På baksidan Sofie. 

  (en stor fisk närmar sig draget) 

45 Hampus  (ropar) Hugg! Hugg! (rusar fram och drar i konso-

len men fisken släpper) nääh. 
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 Pappa L: Dra bakåt (till Hampus) lär henne att hon ska göra 

det nästa gång så hon vet (till Sofie) Sofie, du ska 

rycka bakåt, när den hugger sådär. 

50 Mamma S: Det är nog bra om du ställer dig upp Sofie, tror du 

inte det? 

  (Sofie ställer sig upp och en ny fisk närmar sig dra-

get. Viktor rusar fram) 

 V, H och L (ropar) Hugg!  

55 

 

 

Viktor (rusar fram och tar den ena konsolen från Sofie och 

rycker till så fisken fastnar) Ja! Du fick den! (står 

kvar med konsolen medan Sofie håller i den andra 

och står och tittar) 

 

60 

Mamma S: O, det var en stor fisk du Sofie. (till Viktor som fort-

farande håller i konsolen) När ska man släppa då? 

 Hampus: Xxx Viktor, eller Sofie. 

 

 

Viktor (Sofie hoppar upphetsat framför TV-skärmen) Sofie 

sluta! Sluta då Sofie! (Viktor tappar fisken) 

 Mamma S: Linan gick av Sofie. 

65 Sofie:  Åååh! 

 

    

I likhet med Mimmi i det förra exemplet så har Sofie en undersökande inställ-

ning till spelet. En skillnad är att Sofie vet vad spelet handlar om (att fånga 

fiskar) men hon har däremot inte riktigt förstått hur hon ska gå till väga för att 

lyckas fånga en fisk, eller är intresserad av att följa spelets struktur. Från det 

att Sofie tar kontrollerna i handen så orienterar sig övriga deltagare i rummet 

mot att få henne att följa spelstrukturen och fånga fisken. Det finns med andra 

ord inte heller här så stort utrymme för Sofie att på egen hand undersöka spe-

let. I rad 11-12 prövar hon att gå fram och tillbaka mot TV:n, röra armarna i 

sidled samtidigt som hon laborerar med olika passande ljudeffekter till spelet 

men ganska snart får hon en uppmaning av storebror Pelle att dra lite mer i 

linan (rad 13) varpå hon backar och gör som han föreslår. Då kommer det 

också en stor fisk och Hampus rusar fram mot Sofie för att få henne att rycka 

i den ena kontrollen på rätt sätt. Det misslyckas och Sofie skrattar till, men 

återgår sedan till sitt eget utforskande av spelet. Det leder till att hon kommer 

ut till en menyruta men efter lite laborerande är hon åter i spelet. Och nu är 

även Sofie orienterad mot att få fisken att nappa (rad 38-39) vilket genererar 

kommentarer från Viktor om vilken knapp hon ska använda (rad 40). 

Viktor och Hampus agerar hjälpare både genom återkommande direktiv, 

alltså verbala uppmaningar som ”Hugg!” och ’Sofie, sluta!”, ”sluta då Sofie!’ 

(rad 17, 19, 45, 63), ”då får du trycka på B” (rad 40), men framförallt visar de 
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rent fysiskt Sofie hur hon ska göra. Viktor ställer sig inledningsvis bredvid 

och visar i luften hur man höjer armen på rätt sätt (rad 5) men i takt med att 

ingen fisk nappar blir pojkarna otåligare och Hampus försöker ta kontrollen 

från Sofie när fisken nappar (rad 16, 45) och Viktor gör det slutligen i rad 55. 

Medan syskonen ofta kommer med raka direktiv som ”Hugg, hugg!”, vilka 

utgår från att spelaren vet hur man gör när man ”hugger” i spelet, engagerar 

sig föräldrarna i högre utsträckning i indirekta direktiv, inbäddade i förkla-

ringar som ”det är nog bra om du ställer dig upp Sofie, tror du inte det” (rad 

50) eller ”Sofie, du ska rycka bakåt när den hugger sådär” (rad 49). Föräld-

rarna har alltså en betydligt mer försiktig framtoning i sina kommentarer, och 

går inte heller in i spelet fysiskt. Barnens pappa ger även direkta tillsägelser 

till Hampus och Viktor att hjälpa sin lillasyster (rad 25, 43), och även mamma 

Stella utgår från att Hampus har kunskap om hur Sofies färdigheter i spelet ser 

ut när hon i rad 32 frågar honom; ”hur gör man då, vet Sofie?”. 

När fisken hugger på betet är hela familjen engagerad och uppspelt och 

Sofie hoppar upphetsat framför spelet vilket leder till att linan går av (rad 62-

63). Vad jag menar blir tydligt i detta exempel är hur Sofie går från att ha en 

undersökande, lite loj inställning till att anamma resten av familjens fokus på 

att lyckas i spelet och hennes avslutande, besvikna ”Åååh!” (rad 65) visar att 

hon är en del av familjens gemenskap (Lave & Wenger, 1991). Genom den 

guidning Sofie får av mer kompetenta familjemedlemmar orienterar hon sig 

alltså mot att lyckas i spelet och hon förstår även bättre vad det är som krävs 

av henne för att så ska ske. 

På väg mot att förstå strukturen    

Oftast är det alltså föräldrarna eller de äldre syskonen som genom verbala och 

fysiska handlingar lotsar det yngre syskonet till en utökad kompetens om spe-

let. Men en stor del av att förstå strukturer och lära sig spelet sker också genom 

att det yngre syskonen noggrant iakttar, observerar och härmar, något Rogoff, 

Paradise, Mejía Arauz, Correa-Chávez, & Angelillo (2003:176) benämner in-

tent participation. Längre fram i detta kapitel kommer jag att diskutera mer 

utförligt hur flera av barnen just står bredvid och iakttar den som spelar och 

hur det kan förstås utifrån aspekter av delaktighet, men här vill jag visa på ett 

exempel där lillasyster Mimmi själv, genom att titta på hur Luke gör, kommer 

till insikt om vad som krävs för att nå progression i spelet. 

Mimmi och Luke spelade framförallt olika spel på Wii tillsammans. Men 

spelandet var ofta ojämlikt då Luke behärskade både själva hanterandet av 

konsolen så mycket bättre än Mimmi samt på ett annat sätt förstod vad spelet 

gick ut på. Boxning var det Wiispel som Mimmi hade lättast för och i exemplet 

har barnen precis börjat spela. Luke står på golvet framför TV:n, Mimmi sitter 

kvar i soffan. 
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Exempel 3 

Deltagare: Mimmi 4 år och Luke 6 år (barnen har varsin handkontroll)  

Plats: Vardagsrummet, Spel: Boxningsspel på Wii 

(2011-06-14, film 5, 00.03- 01.38) 

 

1 

 

Luke: Jag kommer vinna för jag är X. (står upp framför TV:n 

och boxar med händerna och dansar runt med föt-

terna) 

 

5 

Mimmi: (sitter i soffan och tittar på Luke) X förlorar nån när 

den svimmar.  

 Luke: Ja, svimmar. 

 Ylva: Jaha, vem är vem då? 

 Mimmi: Jag är hon med den rosa tröjan. 

 

10 

Luke: (boxas intensivt framför TV-skärmen och flåsar) Jag 

är (.) jag är (.) jag är den med blåa handskar. 

 Ylva: Mhm. 

 

 

Mimmi:  (sitter still i soffan, rör inte händerna utan tittar bara 

på skärmen och på Lukes agerande framför TV:n) 

Luke, vart är jag? (bild 1) 

15 Luke: (boxas ihållande) Du, (flåsar) du är där. 

 

 

Mimmi: Nu ska du få! (börjar boxa med händerna igen men 

sitter alltjämt stilla med kroppen och tittar ömsom på 

skärmen, ömsom på Luke)  

 

20 

Luke: Jag gedde dig en rejäl smäll (…) nu börjar det! (börjar 

hoppa och boxa framför TV:n) 

 

 

 

 

25 

Mimmi: (sitter kvar i soffan och boxar lite sakta med händerna 

men det händer inte så mycket med avataren på skär-

men och blicken riktas mot Lukes hoppande och mer 

intensiva boxande) Okej! Man måste nog stå! 

(reser sig upp och springer fram till TV-skärmen och 

börjar hoppa med fötterna, armarna och hela kroppen 

precis som Luke) (bild 2) 

 

 

Mimmi: (stannar upp, sänker armarna och tittar) Luke, slå på 

mig så jag svimmar om du kan. 

30 

 

 (Luke antar utmaningen och hoppar, studsar och 

boxar med händerna) 

 Mimmi:  Slår du inte så jag svimmar? (står stilla) 

 Luke:  Jo. Nu svimmade du!  
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35 

Mimmi: (vänder sig till mig och pekar på skärmen och skrat-

tar) Titta!  

 Ylva: Oj, du svimmade! 

 Luke: Det var för att jag hade så hårda handskar. 

 Ylva Ska du inte försvara dig Mimmi? 

 

40 

 

 (en ny rond börjar och barnen boxas intensivt. Mimmi 

gör nu precis som Luke och boxar med händerna och 

hoppar med fötterna) 

 Luke: Mä! (.) Jag försvarar mig. Snart svimmar jag ju! 

(Lukes avatar svimmar) 

 Mimmi: Jag svim-, jag slog så Lukes, han svimma!  

 

Det centrala som jag vill peka på i detta exempel är Mimmis egen insikt om 

att ”man måste nog stå” (rad 24). Begreppet interaktionserbjudande, affor-

dance (Gibson, 1997; Linderoth, 2004) syftar alltså till att förklara vilka möj-

ligheter, eller erbjudanden, till interaktion som ges av en specifik artefakt eller 

miljö. Begreppet är användbart för att synliggöra hur spelare i många dataspel 

lär sig spelet genom att undersöka dess möjligheter menar Linderoth och Ben-

nerstedt (2007). 

Learning is a process of becoming attuned to certain aspects of the environment 
in such a way that we gain new affordances, new ways to act and interact with 
the world (Linderoth & Bennerstedt, 2007:602). 

 

Wii är en spelkonsol som rymmer en rad interaktionserbjudanden och möjlig-

heter. Handkontrollen som spelaren använder är rörelsekänslig, och spelen 

bygger på att spelaren gör olika rörelser vilka då avspeglas på skärmen. Detta 

möjliggör för spelaren att placera sig friare i rummet än vad t.ex. spel som 

kräver kommandon från en tangentbräda eller skärm gör. Ofta finns dessutom 

två handkontroller; två personer kan då spela tillsammans samtidigt varpå en 

mindre erfaren spelare kan positionera sig i rummet så att denne ser vilka 

kroppsrörelser den mer kompetenta spelaren använder och på så vis tillägna 

sig kunskap i spelet. Och jag menar att det är just det som sker här. Mimmi 

sitter till en början stilla i soffan och rör bara armarna. Luke däremot, står 

framför henne och jobbar med hela kroppen mot TV-skärmen så att hans ava-

tar16  boxas ordentligt (bild 1). Efter Lukes kommentar om att ”jag gedde dig 

en rejäl smäll” (rad 17), sitter hon kvar en stund men då inget händer med 

avataren reser hon sig alltså upp och förändrar sitt agerande (bild 2).  

 

 

 

                                                      
16 Avatar är den karaktär i spelet som spelaren kontrollerar.  
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Bild 1.            Bild 2.  

 

Begreppet intent participation, används av Rogoff, m.fl. (2003) för att besk-

riva hur barn, genom att ingående observera, iaktta och lyssna på äldre syskon, 

vänner eller föräldrar, tillägnar sig ny kunskap såsom språkfärdigheter, hus-

hållsgöromål eller lekstrukturer.17 Författarna framhåller just observerandet 

och lyssnandet som ett viktigt inslag i barns lärande men betonar att observat-

ion ska förstås som en aspekt av deltagande och att den bygger på en innebo-

ende motivation hos barnet att vilja förstå och kunna delta. Intent participation 

blir ett användbart begrepp även i denna kontext då Mimmi genom att obser-

vera och iaktta vad Luke gör, kommer till egen insikt om vad som krävs av 

henne för att hon ska ha större möjligheter att lyckas i spelet. 

När Mimmi väl ställt sig upp, anammar hon ändå inte hela spelets struktur 

utan stannar upp och ber Luke att boxa ner hennes avatar, vilket hon fascinerat 

följer och kommenterar till mig när så sker.  Notera då hur jag som åskådare 

går in med en väldig tydlig uppmaning till Mimmi att försvara sig (rad 38) 

vilket hon gör i nästa rond som hon också vinner. Här är det alltså jag som 

tydligast orienterar mig mot att Mimmi ska bli en del av spelstrukturen.18 

Mimmi själv är troligen inte så intresserad av strukturen, målet för henne, och 

det hon tycks uppleva som roligast, är att avataren ska svimma, och trilla ihop 

i boxningsringen. 

Positioner och strategier för att få spelutrymme 

”Jag är iPhonenörd!” (storebror Melvin 9 år) 
 

Så säger Melvin på min fråga om hur han så snabbt har lärt sig den smarta 

mobiltelefonen, en iPhone, som mamma Maria skaffat för ett par månader se-

dan. Melvin konstaterar nöjt att han är den som kan telefonen bäst och får 

                                                      
17 Jag har inte hittat någon svensk översättning av begreppet och använder därför det engelska 

uttrycket.  
18 En diskussion om hur forskaren påverkar materialet förs i kapitel 3.  
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medhåll av både mamma och syskonen. Under mina besök hos familjerna var 

det ganska vanligt att barnen beskrev sig själva som ”bäst” eller som ”den som 

kan” när jag ställde frågor om datorn eller om spelande. Några av de äldre 

barnen pratade också om sig själva som ”expert”. Positioneringsteori handlar 

primärt om hur människor positionerar sig i relation till andra människor, 

d.v.s. hur man relaterar sig själv i förhållande till andra. Positioner är dock inte 

statiska utan kan intas, tillskrivas, förändras och förhandlas av människor be-

roende på situation, deltagare och kontext (Goffman, 1979, 1983a, 1983b; van 

Langenhove & Harré, 1999). När Melvin belåtet framhåller sin kompetens i 

familjen såsom varandes ”iPhonenörd”, positionerar han inte bara sig själv 

som experten i gällande kontext, utan tillskriver även övriga familjen posit-

ioner som mindre insatta. När det gäller datorspelande finns i barns och ung-

domars diskurser ofta ett antal positioner från ”noob’ eller nolla till nörd eller 

’imba’ (Sjöblom & Aronsson, 2012). 

Betydelsen av att vara ”bäst” eller ”expert” på datorn eller spelet, kan även 

förstås utifrån Bourdieus (1995) begrepp kulturellt kapital, där en persons till-

gångar, till exempel ett stort datakunnande eller spelkompetens, tillskrivs 

värde inom en specifik grupp eller institution (se även Crawford, 2001:109–

117). Tydligt i mitt arbete var att den typen av kulturellt kapital var eftersträ-

vansvärt bland barnen och något de gärna framhöll i relation till mig. I detta 

avsnitt vill jag därför visa olika exempel där barnen tar och tillskriver varandra 

olika positioner utifrån spelandet och jag vill också diskutera hur kunskap om 

ett spel används som strategi för att få ökat spelutrymme och speltid. 

I det första exemplet har lillebror Simon äntligen fått ta över datorn efter 

att storebror Melvin spelat en lång stund och Simon kryper upp i soffan med 

sin laptop i knät. Simon börjar spela ett skateboardspel som han gillar och 

Melvin sitter kvar bredvid Simon och övervakar det som sker på skärmen. 

 

Exempel 4 

Deltagare: Simon 6 år och Melvin 9 år (Simon har datorn, en laptop) 

Plats: Vardagsrummet, Spel: Skateboardspel på spelsajt  

(2011-10-08, film 3, 20.07–23.31) 

 
1 

 

 

Simon: (rör överkroppen i takt med musiken i väntan på att spe-

let ska komma igång). Musiken slutar och spelet börjar. 

Simon trycker ner tangenterna och låter sin skate-

boardåkare köra iväg.  

5 Melvin:  Hoppa! 

 Simon: (hoppar med sin avatar och fnissar till när avataren 

ramlar) Upp. 
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10 

Melvin: (otålig röst) Gör nånting (.) Flyg inte ner för trapporna! 

Gör nånting med den! (.) Flyg inte ner för trapporna. (.) 

Det är trappor, inte skateboardtrappor Simon. 

 

 

 

Simon: (skrattar till men är helt fokuserad på spelet och att föra 

sin avatar framåt. Lutar sig långt fram mot skärmen 

och grimaserar med tungan när avataren svänger ) 

 

15 

Melvin: Du har noll poäng hittills (.) Det är bra för nybörjare (.) 

En dålig nybörjare. (lämnar datorn ) 

 

 

 

 

20 

Simon:  (När Melvin går fortsätter Simon att spela spelet och 

provar sig fram på egen hand. Han småpratar tyst för 

sig själv. När avataren dör byter han spel och försöker 

få igång ett annat skateboardspel där ens spelare ska 

åka i en ramp.)  

 Melvin: (Återkommer till soffan och sätter sig bredvid Simon) 

Tryck där! (pekar på skärmen) 

 Simon:  Vart? Här?  

 Melvin: Där! (pekar igen)Ja, där! (.) Play. Ja tryck där då.  

25 Simon: Xxx (spelet startar och Simon försöker få sin avatar att 

klara rampen)  

 

 

Melvin: (Böjer sig fram och trycker ner en tangent på datorn så 

att avataren ska klara hoppet)Släpp! (.) Släpp! 

 

30 

Simon: (Spelar vidare och klarar att få avataren att hoppa un-

gefär varannan gång) 

 Melvin: Ska du klara så håll inne den här. (böjer sig fram och 

trycker ner en tangent så att Simon klarar hoppet)  

 Simon:  Okej. (trycker på det som han uppfattar som rätt tan-

gent) 

35 Melvin: Men du kan inte göra sådär fattar du väl!   

 Simon: (Flyttar undan datorn när Melvin är på väg att trycka 

igen) Men Melvin SLUTA! 

 Melvin: Okej, jag ska inte hjälpa dig. 

 

Så fort spelet startat kommer storebror Melvin med direkta uppmaningar till 

Simon om vad han ska göra i spelet; ”Hoppa” (rad 5), ”Gör nånting” (rad 8). 

Dessa fortlöper sekvensen igenom; ”Tryck där” (rad 22) och ”Släpp! Släpp!’ 

(rad 28). Melvin engagerar sig också i korrigeringar, vilka ibland blir lätt mäst-

rande; ”Men du kan inte göra sådär fattar du väl!” (rad 35). När Simon inte 

bryr sig om sin storebrors kommentarer, säger Melvin ” Du har noll poäng 

hittills. Det är bra för nybörjare. En dålig nybörjare” (rad 15).  
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 Positioner är ofta relationella till sin karaktär, vilket innebär att om någon 

exempelvis ska kunna positioneras som en person med makt, innebär det att 

andra blir positionerade som personer med mindre makt (van Langenhove & 

Harré, 1999). Genom att Melvin positionerar Simon som nybörjare, tillskriver 

han sig själv automatiskt positionen som mer erfaren (och därigenom också 

med mer makt). Att tillskriva sig själv kompetens kan vidare förstås som ett 

försök från Melvins sida att ta över spelet, något som blir tydligt i andra delen 

av exemplet där Simon har bytt spel. Melvin kommer då med upprepade in-

struktioner till Simon och går även in i spelet rent fysiskt och trycker ner den 

tangent som gör att avataren klarar att hoppa (rad 27, 32). Trots att Simon 

därefter trycker på rätt tangent, är Melvin där och rättar honom. Melvin försö-

ker alltså här ideligen ta kontrollen över spelet genom att positionera Simon 

som okunnig. Dessutom korrigerar han återkommande sin lillebror och påpe-

kar väldigt tydligt att Simon gör fel (t.ex. rad 35). När Simon slutligen ilsknar 

till och protesterar mot ”hjälpen”, säger Melvin, ”okej, jag ska inte hjälpa dig” 

(rad 38) och han lämnar Simon vid datorn, fortfarande dock med positionen 

av att vara den som kan mest. Sekvensen kan tolkas som ett exempel på hur 

starka positioneringar från andra, nästan kan omöjliggöra för en individ att 

själv välja sin position, något även Johansson (2000) åskådliggör i sin avhand-

ling. 

 Agneta Ljung-Djärf (2008) visar i en studie av barns datoranvändande i 

förskolan hur barnen intar olika positioner framför datorn och hur dessa posit-

ioner i mångt och mycket är direkt relaterade till vem som får spelutrymme. 

På en förskola bestäms och regleras speltiden ofta av en pedagog och denne 

kan också gå in och lösa konflikter barnen emellan. Samma funktion menar 

jag, fyller ofta föräldern i hemmet men ibland kan det vara svårt att urskilja 

vad som är syskonassistans och vad som är ett direkt övertagande av datorn, 

något följande sekvenser (exempel 5a och 5b) synliggör. 

 Lillasyster Mimmi har spelat en stund på datorn inne i Lukes rum. Spelet 

är baserat på en saga av HC Andersen och går ut på att rädda en prinsessa. 

Under tiden är Luke sysselsatt med att se hur det går för installationen av ett 

nytt dataspel på pappa Glenns dator som står i vardagsrummet, men han kikar 

titt som tätt in i rummet och förhör sig om hur det går för Mimmi. Spelet är 

svårt för Mimmi och hon ber efter ett tag Luke om hjälp med att byta spel. De 

bestämmer tillsammans att Mimmi ska prova spelet Hacke Hackspett istället. 

Datorn tar en stund på sig innan det nya spelet kommer igång. 
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Exempel 5a 

Deltagare: Mimmi 4 år och Luke 6 år (vid tangentbordet)   

Plats: Lukes rum, Spel: PC-spelet Hacke Hackspett  

(2011-03-09, film 4, 17.16- 19.34) 

 

1 Luke: Rör ingenting! Rör ingenting nu! 

 Mimmi: Naj. 

 Luke: Nu (…) 

 Mimmi: (böjer sig fram mot skärmen) 

5 Luke: Sluta! 

 Mimmi: Mm. (sträcker fram armen mot datorn för att höja lju-

det)  

 

 

Luke: (tar bort Mimmis hand) Nej, nej, man hör (…) det ska 

inte vara något ljud. 

10 Mimmi: Varför då? 

 Luke:  Här (…) nu ska det inte vara något ljud. 

 

 

 (Barnen väntar på att spelet ska sätta igång. En start-

bild med texten GO kommer upp på skärmen) 

 Luke:  G. o. Go (vänder sig till mig) vad blir ett g och ett o? 

15 Ylva: Det blir go. Go på engelska betyder gå eller sätt igång. 

 Luke: Mhm. 

 Mimmi: (böjer sig fram mot volymknappen igen) 

 

 

Luke:  (tar bor Mimmis arm) Men nej! Du trycker ingen-

stans, det ska inte vara något ljud. 

20 Mimmi: (försöker höja igen) 

 Luke: (tar bort hennes arm) Det ska inte vara något ljud än! 

 Mimmi: Jo. 

 Luke:  Nej (…) nu är det inget ljud än. Nu blir dom tagna. 

(pekar på skärmen) 

25 Mimmi: Mhm (böjer sig framåt) 

 

 

Luke: Och nu rör du ingenting. (håller handen över tangent-

bordet). Nu kommer tjuvar. 

 Mimmi:  mm. 

  (barnen tittar på skärmen) 

30 Luke: (böjer sig fram och vrider på ljudknappen men inget 

ljud kommer än) 

 Mimmi: (lutar sig också fram och vrider på ljudet) 
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35 

 

 

 

Luke: Neej! (vrider själv på knappen så snart Mimmi tagit 

bort handen). Det blir för högt. (vrider igen på ljud-

knappen och börjar sedan spela med hjälp av tangen-

terna) Nu ska han gå ut (…) vänta, den här dörren är 

svår, det är den elaka dörren (…) V är där, det är 

pengar.  

 

Luke positionerar sig här från allra första början som den som bestämmer och 

den som kan genom den direkta uppmaningen att ”rör ingenting nu” (rad 1). 

Det är en position han åtminstone delvis också fått av Mimmi genom att hon 

bett honom att hjälpa henne. Hon har positionerat sig själv som den som vill 

lära och Luke som något av en lärare (jfr Aronsson, 1998; Tholander & Arons-

son, 2003). Men Mimmi ifrågasätter ganska snart Lukes lärarposition då hon 

också vill vara med och bestämma ljudnivån på spelet, något hon inte tillåts 

till av Luke. När spelet så kommer igång, använder Luke Mimmis okunskap 

som en strategi för att själv få spela och vid flera tillfällen hindrar han henne 

rent fysiskt från att delta (rad 18, 21, 26). När sekvensen fortsätter (exempel 

5b) blir Mimmi emellertid otålig och mer och mer frustrerad över att hon inte 

får tillgång till datorn trots att det är hennes tur och uttrycker gång på gång att 

hon vill prova spelet (rad 1, 15, 19, 24, 30). 

 

Exempel 5b 

Deltagare: Mimmi 4 år och Luke 6 år (vid tangentbordet)   

Plats: Lukes rum, Spel: PC-spelet Hacke Hackspett  

(2011-03-09, film 4, 19.35- 22.02) 

 

1 

 

Mimmi: (lutar sig fram mot skärmen) Luke, får jag försöka nu? 

(sträcker ut ett pekfinger mot tangenterna) 

 Luke: Vänta! Dom här pengarna e så svåra (…) jag kan göra 

tills dom försvinner. (tittar på Mimmi) Ok? 

5 Mimmi: Luke (…) jag vill gå till dom där elaka. 

 Luke: Ankorna? 

 Mimmi: Mm. 

 Luke: Du e snart där (…) nu ska jag gå upp hit (…) nu öppnar 

jag dörren. 

10 Mimmi: Mm (…) vilken dörr? Xxx 

 Luke: Jag ska gå in. Och nu kommer vi till dom elaka an-

korna. 

 Mimmi: Mm. (lutar sig åt Lukes håll och tangenterna) 

 Luke: Men det här är svårt! Här ska man komma upp för dom 
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15 Mimmi: Mm. Inte dö (…) får jag pröva? (sträcker ut handen 

mot tangentbordet) 

 

 

Luke: (håller kvar sina händer på tangenterna) det är fak-

tiskt ganska svårt! (…) jag tycker att det är svårt. 

 Mimmi: Får jag pröva? 

20 

 

Luke: Men det är faktiskt ganska svårt. Titta! Jag sa ju det! 

Här ska man klätt, här ska man hacka. (hackar i spelet) 

Neej, dumma Hacke hackspett! 

  (Luke spelar vidare en stund) 

 Mimmi: Får jag PRÖVA? (irriterat) 

25 

 

Luke: Men här är en grej, en svår grej (…) den. Den e bra 

och ha. Nu hoppar vi neer. Oj då! Deet såg ju inte jag. 

(vänder sig mot Mimmi) 

 Mimmi: Nehe. (ler) 

 Luke:  Nä! (…) 

30 Mimmi: (otåligt) Luke, får jag pröva då, jag har inte gjort än! 

(lutar sig mot Luke) 

 Luke:  Vänta! Jag sa. 

 Mimmi: Neej, jag vill prova! (irriterat) 

 Luke: Men ska jag hjälpa dig upp för den här? 

35 Mimmi: (pekar på skärmen) Upp till den! 

 Luke: Titta! 

 Mimmi: Den. (pekar på skärmen) Till den, röda. 

 Luke: Till den röda där borta? 

 Mimmi: Mm. 

 

Luke använder i exemplet en rad strategier i ett försök att hålla kvar Mimmis 

intresse och tålamod. Han försöker involvera Mimmi i spelet genom förkla-

ringar (där han beskriver vad som sker i spelet), såsom ”nu kommer tjuvar’ 

(rad 27 exempel 5a) eller ”Du är snart där” (rad 8). Han betonar även (indirekt) 

att de spelar tillsammans genom att prata om vi; ”Och nu kommer vi till de 

elaka ankorna’ (rad 11) eller ”nu hoppar vi ner” (rad 26). Brown och Levinson 

(1978) menar att användandet av ett samförstånds-vi, kan ses som en strategi 

för att skapa samhörighet. Luke tillskriver Mimmi en nybörjarposition genom 

att framhålla att han hjälper henne (rad 34) och genom att betona hur vissa 

partier är extra svåra (rad 3, 14, 18, 20). 

 Exemplen ovan visar att de äldre syskonen positionerar sig själva som mer 

erfarna och med större kompetens än sina yngre syskon, samt hur de näst intill 

omöjliggör för småsyskonen att anamma en annan position än nybörjaren, en 

position som bland de äldre barnen ofta beskrevs som något negativt. 
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Att sitta bredvid – om bisittaren som deltagare  

Barnens spelapparater (t.ex. Wiikonsoler, stationära och bärbara datorer eller 

Nintendo DS), har olika konstruktioner och rymmer därmed olika interaktion-

serbjudanden (Gibson, 1979; Linderoth, 2004), något som styr hur samspelet 

mellan barnen utvecklas. Om barnen måste samsas kring en tangentbräda blir 

förutsättningarna annorlunda än om de har varsin dator eller kontroll. Även 

själva spelets struktur, dess tempo och uppbyggnad har en betydelsebärande 

funktion för vilket samspel som möjliggörs. 

 Garry Crawford (2011) argumenterar för att spelande också borde analys-

eras ur ett publik- eller åskådarperspektiv. Han menar att fokus nästan enbart 

har lagts på spelaren och dennes interaktion med spelet, varpå spelarens roll 

som åskådare har kommit i skymundan. Det är ett misstag, anser Crawford, 

då man därigenom bortser från det faktum att en spelare kan ha dubbla posit-

ioner och vara både deltagare och åskådare på samma gång, något som sker 

vid t.ex. olika rollspel. Vidare framhåller han att det är mycket vanligt före-

kommande att barn och ungdomar står och tittar på en person som spelar, inte 

minst i spelhallar och dylikt, och hur dessa åskådare oftast deltar aktivt i det 

som sker på skärmen (Crawford, 2011: 33f, se även Sjöblom, 2011). 

Att stå eller sitta bredvid och komma med kommentarer på det som utspe-

lades på skärmen, var en vanlig sysselsättning i familjerna, inte minst i de där 

syskonen fick samsas om en dator eller en handkontroll till Wii-spelet. 

Aarsand och Aronsson (2009) använder i sin studie om barns subjektskapande 

under datorspelande, begreppet affektrop (response cries; Goffman, 1981), för 

att visa hur barn genom frågor, kommentarer, instruktioner och spontana utrop 

gör sig till deltagare i spelet och hur de kan fungera som en resurs för att stärka 

samspelet mellan den som spelar och den som tittar på.  

I följande exempel är det syskonen Susann och Simon som agerar bisittare 

till storebror Melvin. Barnen sitter i soffan och Melvin spelar onlinespelet 

Minecraft på en laptop. Spelet går ut på att bygga en egen värld men i denna 

finns monster och andra hinder så målet för spelaren är att bygga ett så säkert 

område som möjligt och skaffa sig vapen och redskap för att överleva. Under 

mina besök hos familjen spelade Melvin nästan uteslutande detta spel. När 

exemplet börjar har lillebror Simon suttit en lång stund bredvid Melvin men 

när han kilar ut i köket passar Susann på att ta hans plats. 

 

Exempel 6 

Deltagare Simon 6 år, Susann 8 år och Melvin 9 år (Melvin har datorn).    

Plats: Vardagsrummet, Spel: Minecraft  

(2011-11-15, film 1, 18:46- 21.32) 

 
1 Simon: Men! (till Susann som tagit hans plats)  

 Susann: Du kan sätta dig där. (pekar på andra sidan av Melvin) 
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 Simon: Du tog hela platsen Susann! (sätter sig på andra sidan 

av Melvin) 

5 Susann:  Nu är det nån som kommer ut där. 

 Simon: Creepers. 

 Melvin:  X. 

 Simon: Xxx. 

 Melvin: Han är rädd för dom. 

10 Susann: Va? Oh my… 

 

 

Melvin: Typ, det är, det är Minecrafts största hot och han är rädd 

för en pumpa. (.) liksom. 

 Simon: Öh, ja. 

 Susann: Men sätt pumporna på varandra! 

15 Melvin: Nu trycker jag på huvudet. 

 Susann: Sätt på kroppen! 

 Melvin: Det går inte. 

 Susann: Men jag, pröva en gång. 

 

20 

Melvin: Det går inte. (spelar en stund under tystnad, de andra 

tittar på). Så, nu tänker jag ta den jag har på huvudet.  

 Susann: Men! 

 Melvin: Tar jag den, den, den, den, den. 

 Simon: Hård! 

 Melvin:  Den (till Simon), hård har jag tatt. 

25 Simon: Varg. 

 Melvin: Varg, hund, skit samma. 

 

 

Susann: Det, det heter inte hård, det heter haard (…) oj vad 

många x som har sprängt där! 

 Melvin:  Creeper. 

30 Simon: Xxx. 

 

 

 

 

 (Mamma Maria kommer in i vardagsrummet, hon talar 

med datasupporten angående den dator som inte fun-

gerar vilket gör att det blir svårt att höra vad barnen 

säger. Susann reser sig upp och står bredvid Maria) 

35 Melvin: Stå still! Så jag kan döda dig. 

 Simon:  Ja, å. 

 Melvin: Stygg gris! Låt mig döda dig. 

 Simon:  Den var stor! 

 Melvin:  Eller hur! 

40 Simon:  (tittar på skärmen och utropar med inlevelse) Åh! Re-

dan!  
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Susann:  (går och sätter sig i soffan igen, när hon passerar ka-

meran tittar hon i den och säger) Hard! 

 Ylva: Vad säger du för någonting? 

45 Susann: Hård. 

 Melvin: X dö din kyckling. 

 Simon:  Woh!  

 Melvin: Dö din kyckling! 

 Susann: Xxx. 

50 Melvin: Jag vet. 

 Susann: X det eller?  

 Melvin: Sen, när jag dödat dom här två . 

 Susann: Hard, hard (.) Han märker inte om du är under vattnet. 

 Melvin: Han bryr sig inte om mig heller. 

55 Susann: Nä. Jag vet var det är x. Hjärtat (..) går det inte att x 

med diamant? 

 Melvin: Jag har ingen diamant. 

 Susann: Nähä 

 Simon: (tittar hela tiden intensivt på skärmen) Tre, två, ett. 

60 

 

Susann:  Jag tänkte att x men jag tror inte att det gör det, (…) 

tänk så gjorde det det.  

 Ylva: Har du också spelat spelet Susann? 

 Susann:  Vad då? 

 Ylva: Det spelet, som…  

65 Susann:  (svävande på svaret) Jag kan lite. 

 Simon:  Jag kan faktiskt väldigt mycket. 

 

Susann och Simon åskådliggör i sekvensen olika sätt att positionera sig som 

deltagare. Susann påtalar direkt vad som händer i spelet genom så kallade on-

line commentaries (Aarsand & Aronsson, 2009) och visar därigenom att hon 

är med på, och förstår vad som händer i spelet (rad 5, 27, 55). Vidare kommer 

hon med flera förslag eller instruktioner till Melvin om hur hon tycker att han 

ska göra såsom ”Men sätt pumporna på varandra” (rad 14) eller ”går det inte 

att x med diamant” (rad 56). Susann rättar också sina bröder när de inte an-

vänder det engelska uttalet för hård, hard (rad 27). Hennes agerande kan tolkas 

som att hon delvis vill ifrågasätta eller utmana Melvins position som expert 

men kan även förstås utifrån att hon positionerar sig som en aktiv deltagare i 

det som sker. 

Melvin å sin sida är den självklara ägaren av spelet och positionerar sig 

också som expert på spelet genom att förneka eller avslå de förslag som Su-

sann kommer med (rad 17, 19). När han förklarar och påtalar vad han gör ”nu 
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trycker jag på huvudet” (rad 15) ser han också till att bibehålla syskonens upp-

märksamhet, något som blir än tydligare i hans affektrop och direkta kommen-

tarer till avataren ”stå still!” (rad 35), ”Stygg gris” (rad 37) eller ”X dö din 

kyckling! (rad 46). 

Simon har ett delvis annat förhållningssätt i situationen. Rent fysiskt är han 

helt fokuserad på spelet, han lutar sig långt fram mot Melvin för att han ska se 

så bra som möjligt och hans ansiktsuttryck speglar påtagligt det som sker på 

skärmen. Verbalt kommer han med en och annan kommentar till figurerna i 

spelet ”Creepers” (rad 6) eller ”varg” (rad 25) men det han framförallt gör, är 

att han positionerar sig som deltagare genom att svara på Melvins affektrop 

och förstärka dessa (rad 36, 38, 40, 47). 

Simons handlande skulle kunna förstås som en minsta grad av delaktighet, 

där en ökad grad innefattar instruerande eller ett rent övertagande av spelet 

(Aarsand & Aronsson, 2009; Ljung-Djärf, 2008). Det jag finner intressant och 

vill rikta uppmärksamheten på, är Simons avslutande kommentar ”jag kan fak-

tiskt väldigt mycket” (rad 66). Den föranleds av att jag, utifrån Susanns age-

rande under sekvensen, får uppfattningen att hon har spelat Minecraft tidigare 

och är ganska kunnig i spelet, varpå jag frågar henne om detta. Susann svarar 

då ganska svävande och positionerar sig som en som kan ”lite”, medan Simon 

däremot (som jag inte ens frågade) bryter av och meddelar att han faktiskt kan 

väldigt mycket (rad 62-66). Simon sitter ofta bredvid Melvin och tittar när han 

spelar och han menar att det är ett ”bra sätt att lära sig på” vilket kan kopplas 

direkt till Rogoffs m fl.(2003) begrepp intent participation som diskuterats 

tidigare. Simon spelar inte med, men han iakttar mycket noga både vad som 

sker på skärmen och vad storebror gör (rad 59). Vidare kan hans sätt att prata, 

ljuda och ge ut affektrop förstås utifrån Lave och Wengers (1991) diskussion 

om att gå från ett perifert till ett centralt deltagande. 

Även när han sitter bredvid är Simon en aktiv deltagare genom att han kom-

menterar med ljud och affektrop (response cries; Goffman, 1981; jfr Aarsand 

& Aronsson, 2009). Genom att på sådana sätt indirekt kommentera spelet visar 

han att han faktiskt förstår det och tillsammans bygger bröderna upp mycket 

av spelets spänning och rytm genom ett antal synkroniserade affektrop.  Jag 

menar att Simon genom sina affektrop och andra indirekta kommentarer 

mycket tydligt positionerar sig som en aktiv och kunnig deltagare i spelet. 

I nästa exempel sitter bröderna Tobias och Todd i soffan. Lillebror Todd 

har spelat onlinespelet Lego Ninjago ett tag och delvis fått hjälp av Tobias. 

Efter en stund vill Tobias spela själv och tar datorn i knät. Todd sitter kvar 

bredvid, med huvudet lutat mot Tobias axel så att han också sitter nära skär-

men och då och då lutar han sig fram och trycker ner en tangent på laptopen. 
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Exempel 7 

Deltagare: Todd 5 år och Tobias 9 år (Tobias har laptopen) 

Plats: Vardagsrummet, Spel: Lego Ninjago på sidan www.ninjago.lego.com 

(2011-03-01, film 3, 00:15- 02:17) 

 

1 Tobias: Kolla! Jag aktar mig. 

 Todd: Attack! (lutar sig fram och trycker på en tangent) 

 Ylva: Vad trycker du på för knapp Todd? 

 

5 

Tobias: Han trycker på (.) såna här knappar, för det är. (tystnar 

spelar vidare medan Todd fortsätter att då och då 

trycka på en av tangenterna) (bild 3). 

 Ylva: Vad är det som händer då Todd?  

 Tobias:  Då är det som attacker 

 Todd: Måste (.) funkar inte! (frustrerat) 

10 Ylva: Vadå? Och då hjälper man till? 

 Todd: Funkar inte! Den funkar inte Tobias längre!! (frustre-

rat) 

 

 

15 

Tobias: Jag vet, men det är när (.) nu kan ettan funka. (.) Eller 

har du sett, mitt liv igen. (Todd trycker på tangenten 

igen) Nä inte nu x Todd. 

 Todd: Jag gjorde ju blixtar. (trycker igen) Nu!! 

 

 

Tobias: Sluta! Todd jag vet, Todd, du behöver inte! (Todd tar 

bort handen) Jag kan göra det. Jag har spelat det här, 

jag spelar det hela tiden, men. 

20 Todd:  Döda det första skelettet! 

 

 

 

Tobias:  Ja. Det är jättelätt. x (Todd lutar sig fram och trycker 

på attacktangenten igen) Eller hur jag är bra?! Ett! (To-

bias trycker själv på tangenten) 

 

25 

Todd: Ett (…) livet laddas! Se upp nu! (trycker på tangenten 

igen) 

 

 

Tobias: Sluta Todd! (Todd tar bort handen) Du behöver inte 

göra det nu. Nu gjorde du så att jag förlorade jätte-

mycket liv.  

 

Spelet Lego Ninjago bygger på ett antal Ninjakaraktärer som slåss mot en ond-

skefull skelettarmé. När en Ninja går till attack mot ett skelett kan olika kom-

mandon på tangenterna användas samtidigt för att få en så stark attack som 

möjligt. Spelets struktur och interaktionserbjudande fyller således här en be-

tydelsebärande funktion för samspelet (Goodwin, 2000) då det möjliggör för 

http://www.ninjago.lego.com/
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Todd att delta rent fysiskt i spelet trots att det är Tobias som har datorn. Då 

Todd trycker ner en tangent, förstärker han Tobias attacker och hjälper såldes 

även Tobias (rad 2). 

 

 

      Bild 3 

 

Todd är djupt engagerad i spelet och när kommandot inte fungerar blir han 

väldigt irriterad på datorn (rad 9, 11). Det kan jämföras med vad Aarsand och 

Aronsson (2009:1562) beskriver som spill cry (se också Goffman, 1981) och 

som syftar just till att få övriga deltagare att förstå att det inte är ens eget fel 

att man blir hindrad i spelet. Under hela sekvensen positionerar sig Todd som 

en medspelare och aktiv deltagare till spelet, vilket sker genom de affektrop 

och instruktioner han ger Tobias ”Döda det första skelettet!” (rad 20) och ”Se 

upp nu!” (rad 24). Han ifrågasätter dessutom Tobias åsikt om att hans hjälp 

inte behövs genom att utropa ”jag gjorde ju blixtar”(rad 16) och därefter direkt 

fortsätta trycka på tangenten. 

Tobias, å sin sida, är inte alls lika intresserad av att ha Todd som medspe-

lare, och han kommer med ett flertal uppmaningar till Todd om att sluta trycka 

på tangenten eller förklarar att det inte behövs (rad 15, 17, 26). Tobias orien-

terar sig istället mot att positionera sig som den som kan och vet hur spelet går 

till. Detta sker dels med att påkalla Todds (och min) uppmärksamhet genom 

att kommentera vad som sker i spelet; ”Kolla jag aktar mig (rad 1) eller ”har 

du sett, mitt liv igen” (rad 14), dels med att påtala sin egen kompetens och 

myckna spelande (rad 18-19, 21-22). Sammanfattningsvis visar exemplet hur 

Todd, i egenskap av bisittare, kan anta positionen som aktiv deltagare (för att 

inte säga medspelare) av spelet, både genom spelets konstruktion och genom 

olika affektrop.  

Att sitta bredvid den som spelar behöver således inte betraktas som en pas-

siv position utan funktionen som åskådare kan rymma ett stort mått av delta-

gande genom att man bidrar med kommentarer, instruktioner och affektrop till 

det som sker på skärmen, vilket i sin tur leder till ett ökat samspel aktörerna 

emellan. 
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Leka, spela och samspela 

En diskussion som förs inom dataspelsforskningen handlar om utifrån vilka 

begrepp man ska definiera och tolka såväl artefakten (spelet) som själva före-

teelsen att spela (Crawford, 2011). Två konkurrerande perspektiv för att dis-

kutera detta är det narrativa respektive det ludiska. I den narrativa utgångs-

punkten står texten i centrum och förespråkarna menar att spel kan studeras 

utifrån samma metoder som man inom humanvetenskaperna använder för att 

förstå och tolka texter. Det ludiska å sin sida hävdar att datorspel, med sin 

inbyggda interaktivitet, snarare bör jämföras med lek och sport än med text, 

och de bygger sina teoretiska utgångspunkter främst på filosofer som Johan 

Huizinga (1945) och Roger Caillois (1962), som båda har ett kulturellt per-

spektiv på lek (Crawford, 2011:18ff, Falkner, 2007:39ff). För Huizinga (1945) 

är lek 

en frivillig handling eller sysselsättning som förrättas inom vissa fastställda 
gränser i tid och rum i enlighet med frivilligt accepterade men obetingat gäl-
lande regler; den är sitt eget ändamål och åtföljes av en känsla av spänning och 
glädje och medvetandet av något som är ‘annorlunda‘ än det ‘vanliga livet‘ 
(Huizinga, 1945:38). 

 

Huizingas definition vidareutvecklades av Caillois (1962), som också identi-

fierade och klassificerade olika former av lek, samt menade att leken kan för-

stås utifrån ett kontinuum som sträcker sig från att vara fri och oreglerad till 

mer tydliga regelbaserade spel. Just distinktionen mellan vad som ska förstås 

som play (aktiviteten lekande/spelande) och vad som är game (spel) debatteras 

flitigt inom dataspelsfältet, Huizingas och Caillois begreppsdefinitioner har 

plockats upp och använts av flertalet andra forskare i försök att synliggöra hur 

dessa kan förhålla sig till varandra (Crawford, 2011; Juul, 2005; Salen & Zim-

merman, 2004). 

 Huizinga (1945) menar att själva kärnan i leken ligger i dess förmåga att 

hänföras och i att den upplevs som lustfylld. Man leker för att ha roligt helt 

enkelt. Johansson (2000:112) beskriver i sin avhandling hur barnen vid akti-

viteter med datorn alltid hade leken nära till hands, ett arbete kunde snabbt 

övergå till ett utforskande av typsnitt, ett felaktigt kommando kunde upprepas 

gång på gång bara för att datorns varningsljud lät så roligt och en skrivövning 

kunde utvecklas till en tävling om vem som var snabbast på tangenterna. Även 

i mitt material fanns leken ständigt närvarande och Huizingas lekdefinition är 

användbar i min förståelse av nedanstående exempel, i vilka just lek, spel och 

samspel diskuteras. 

I det första exemplet ligger storasyster Susann på mage i mamma Marias 

säng och tittar på lillebror Simon som sitter bredvid och spelar på spelsajten 

Y8. Datorn står på en liten pall framför sängen. Spelet går ut på att med hjälp 

av musen skjuta pilar på en gubbe som står mot en vägg med ett äpple på 
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huvudet. Målet är att pricka äpplet men träffas avataren tjuter denne och det 

kommer blod. 

 

Exempel 8 

Deltagare: Susann 8 år och Simon 6 år (Simon vid tangenterna) 

Plats: Mamma Marias sovrum, Spel: Apple Shooter på spelsajten Y8 

(2011-09-26, film 4, 01.27 - 03.33) 

 

1 Susann: Simon, jag har ett tips till dig, håll på den. 

 

 

Simon: (avataren i spelet säger ”öö, ”aouuuu” och det låter 

splasch splosch när blodet sprutar. Simon fnissar till) 

Ögat! 

5 Ylva: Vad då håll på den? 

 Susann: Håll, håll på, håll på. 

 

 

Simon: (fortsätter skjuta pilar mot avataren som uttrycker 

”uuh”,”Ööö”, ”Aouuu” i takt med att blodet sprutar 

vilket får Simon att skratta) 

10 Ylva: (skrattar med Simon) Vad menar du med håll på den 

Susann? 

 

 

Susann: (skrattar också) Håll på den, på själva. (blir avbruten 

av nya vrål från avataren och skrattar till) 

 

15 

Simon: Kolla här, ska jag skjuta här? (avataren blöder och 

vrålar och Simon skrattar) 

 Susann: Simon, håll på själva frukten (.) det blir, det blir kanske 

lättare. 

 Simon: (gör som Susann föreslagit och håller musen på fruk-

ten)  

20 Ylva: Mhm. 

 

 

 

Simon: (tröttnar strax på att skjuta på frukten och riktar mu-

sen på avatarens kropp istället varpå nya vrål uppstår. 

Båda barnen skrattar) Susann, en gång så fastnade 

hela huvudet där. 

25 Susann: (skrattar) Åh, ja men håll på snoppen! 

 Simon:  (skrattar) Ja (.) magen. (pilen träffar avataren i magen 

och denne faller ihop med ett vrål och blodet sprutar. 

Simon skrattar förtjust) 

 Ylva: (skrattar till) 

30 Susann: (skrattar och vrålar med gubben) Xxx 

 Simon: (skrattar) Jag visste det! (.) Ska hålla (.) där (.).  
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 Susann: Fötterna!  

 Simon: Jag ska xxx. 

 Susann: Nä men klicka bara!  

35 Simon: (skjuter ner avataren som blöder mer än någonsin och 

faller ihop under klagorop. Simon och Susann gap-

skrattar och pekar på skärmen) 

 Ylva: (skrattar) Oj!  

 Simon: Xxx 

40 Susann: Ja! 

 Simon: (skjuter nya pilar och avataren blöder och skriker.) Ja! 

Aaouu! 

 Susann: Men försök, men ta huvudet igen! (.) ta huvudet nu. 

 Simon: Ska vi ta huvudet igen? 

45 Susann: Ja! 

 Simon: (siktar på huvudet men missar så att pilen inte alls 

träffar avataren) 

 Ylva: Nej. 

 

50 

 

Simon: Oj. (gör ett nytt försök och huvudet på avataren åker 

av varpå båda barnen tjuter av skratt) Susann, nu 

måste vi ta magen. (.) Kolla vad den blör blör blör! 

 Mamma M: (kommer in i rummet) Vad spelar ni för något? 

 Susann: (skrattandes) Ett blodspel. 

 Simon: (vänder sig om mot Maria) Xxx. 

55 Mamma M: Vart är det, på Friv? 19 

 

 

Simon: Nej. (vänder sig tillbaka till datorn och fortsätter 

spela, även Susann riktar sin uppmärksamhet tillbaka 

mot skärmen) 

 Mamma M:  Vart är det då? 

60 Simon: Det är på Y820 

 Mamma M: Vad är det för något då? 

 

 

Simon: Man skjuter med en pilbåge, alla tycker, alla (.) både 

Ylva och Susann tycker att det är askul. (.) Nej. 

 Mamma M: Men det är bättre om ni är på Friv eller Bompa.(går ) 

 

 

                                                      
19 Friv är en gratis spelsajt utan reklam och där användaren inte behöver logga in.   
20 Y8 är en gratis spelsajt med reklam.  
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Inledningsvis är Susann orienterad mot spelets regelverk. Hon positionerar sig 

som lärare genom att komma med tips till lillebror Simon och försöka få ho-

nom att nå progression i spelet genom att uppmana honom att göra som man 

ska, nämligen träffa äpplet på avatarens huvud (rad 1, 6, 12, 16). Simon är 

dock inte alls intresserad av att följa spelets tänkta struktur utan har istället 

omåttligt roligt i sitt utforskande av avatarens ljud och mängden blod som 

kommer om pilarna träffar dennes kropp.  

 Skratt är ett sätt att stärka sociala band (Evaldsson och Cekaite, 2012). Si-

mon är redan inne i en lekvärld (Vygotskij, 1995) och hans skratt när avataren 

tjuter lockar både Susann och mig att skratta med. När Simon märker att han 

har fångat Susanns intresse bjuder han in henne i leken genom att fråga henne 

var på avataren han ska skjuta sina pilar: ”Kolla här, ska jag skjuta här?” (rad 

14). Susann har dock fortfarande inte övergett de egentliga spelreglerna utan 

uppmanar Simon att hålla musen på frukten. Simon gör det, men tröttnar snart 

varpå han återgår till att skjuta pilarna på avataren. När Susann också skrattar 

åt avatarens tjut kommer ett nytt försök från Simon att bjuda in henne genom 

att han berättar vad som hänt i spelet en annan gång (rad 23). Nu träder Susann 

in i leken och delar den med Simon. Hon kommer själv med förslag på vilka 

kroppsdelar som ska skjutas ner; ”å, ja men håll på snoppen!” (rad 25), ”Föt-

terna! (rad 33) och ”ta huvudet igen” (rad 43) och hon skrattar med och lever 

sig in i och delar avatarens tjut (rad 30). Vygotskij (1967, 1995) menar att 

leken kännetecknas av att den har regler och att dessa regler eller ramar för 

aktiviteten är något som barnet själv skapar i sin lekvärld. Lek och spel blir 

därmed inte helt åtskilda aktiviteter, utan leken fungerar också som spel med 

regler. Simon och Susann gör just detta genom att lämna spelets tänkta struk-

tur och skapa ett eget lekutrymme. 

Enligt Huizinga (1945) varar leken så länge deltagarna agerar i enlighet 

med de bestämda villkoren för det lekrum som skapas. Intressant är därför att 

iaktta vad som sker när mamma Maria, ditlockad av barnens upphetsade skratt 

och tjut, öppnar dörren och frågar vad som pågår (rad 52). Susann svarar skrat-

tandes att det är ”ett blodspel” (rad 53) vilket får Maria att undra på vilken sajt 

barnen är. Bolibompawebben och Friv bedömdes av flera föräldrar i mitt 

material som de bästa spelsidorna och där de helst såg att deras barn höll till. 

Sidorna ansågs stå för god kvalité och betraktades som en trygg barnkulturell 

arena då föräldrarna inte behövde oroa sig för att barnen skulle stöta på olämp-

liga eller våldsamma spel. Detta känner Simon till när han försvarar att de är 

på sajten Y8 (som Maria inte känner till) genom att framhålla att alla i rummet, 

både jag och Susann tycker att det är ”askul” (rad 62-63). Simon använder 

sålunda även mig, en annan vuxen, som en garant för att spelet är okej. Maria 

står emellertid fast vid att det är bättre om barnen håller sig till Bolibompa 

eller Friv och lämnar sedan rummet (rad 64). Maria blir här omedvetet vad 

Huizinga kallar ”spelfördärvare” (1945:20) genom att hon går in och bryter 

barnens lekvärld (se även Johansson, 2000:117). När hon har lämnat rummet, 

byter Simon spel och leken upphör. 
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I nästa exempel är bröderna Todd och Tobias inne på sidan Club Penguin 

och spelar onlinespelet Card Jitsu mot varandra. Club Penguin är en spel-

community som innehåller en rad olika onlinespel och aktiviteter. Spelaren 

använder en tecknad pingvin som avatar och denne kan chatta, spela spel och 

delta i andra aktiviteter i en virtuell vintervärld. Medlemskap är gratis men om 

spelaren ska få bättre möjligheter i spelet, krävs att bli en betalande medlem.21 

Pojkarna sitter mittemot varandra i köket med varsin laptop (bild 4). Ljudni-

vån är intensiv då musiken från spelet strömmar ut från båda datorerna. Spe-

landet pågår ganska länge (drygt 40 minuter) och nedan följer ett kortare ut-

drag. 

 

Exempel 9 

Deltagare: Todd 5 år och Tobias 9 år (pojkarna har varsin laptop) 

Plats: Köket, Spel: onlinespelet Card Jitsu på www.clubpenguin.com 

(2011-05-20, film 3, 02.44-04.49) 

 

1 Todd Hehe. (sen förlorar hans avatar) Åååh Tooobias! Du får 

inte vinna! (slår Tobias på benet) 

 Tobias Jag försöker bara (ler) det får jag. 

 

5 

Todd (slår ut med handen) Men, nej, nu gjorde du så att jag fick 

en dålig x, nu måste jag ta x då! 

 Tobias Neej! 

 Todd (pekar på Tobias) Där fick du!! Hahaha! 

 Tobias (skrattar, tittar upp mot kameran) Nu ska jag ge dig. 

 Todd Okej, jag tar bara en. 

10 Tobias Nää!  

 Todd (pekar på Tobias) Ha ha! (skrattar och vänder sig upp 

mot kameran)  

 Tobias  (förlorar även nästa giv, mumlar leendes) Naj! 

 Todd (skrattar, pekar på Tobias) Haha! Jag kommer vinna!  

15 Tobias Säg igen! 

 Ylva Är det liksom olika kort ni lägger ut? 

 Tobias (förlorar given, förvånad) Nä! 

 

 

20 

Todd (pekar, skrattar) Hahaha, iiih ja! (fortsätter spela, säger 

till mig) Ja, det är kort (…) (till Tobias) Säg Bombojash!! 

(skrattar) 

 Tobias (tittar förvånat på skärmen) Du vann!  

                                                      
21 Medlemskap på olika spelsajter diskuteras utförligt i kapitel 8.  
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 Todd Jag vann med is, vatten, eld. 

 Tobias Vi kör det igen, vi kör det igen! Där samma. 

 

25 

 

Todd Okeej, där trycker jag (en blå ruta kommer upp på skär-

men) Men! Varför vill den vaa? (slår ut med armarna och 

pekar sen på skärmen) Hos dig! Däär.  

 

 

 

30 

Tobias  (kommer över till Todds dator och tar bort den blå rutan) 

Men var är jag? (flyttar tillbaka till sin dator) Jaha, jag 

möter nån Todd, Todd, jag bara vinna, han i gult, han har 

vitt bälte, jag bara vinner. 

 Todd (flyttar över och kollar på Tobias skärm) 

 Tobias NEEJ! Slut på batteriii!  

 Todd Åååh! (flyttar tillbaka till sin dator och fortsätter spela) 

 Ylva Du får hämta laddarn. 

35 Tobias (tar sladden som sitter i Todds dator) 

 Todd Oj oj oj vad tråkigt för dig då! (retfullt) 

 Tobias   Kom igen vi ska köra. (tittar på Todds skärm) Vänta på 

mig!  

 

40 

Todd  (spelar, sträcker ut ena armen) No! (till Tobias) Det är 

klart jag väntar på dig!  

 Tobias Så! Kör! (tittar på sin skärm, höjer ljudet) 

 

 I min fältanteckning efter besöket hos Tobias och Todd har jag skrivit: 

Det pojkarna gör, påminner mig om ett vanligt kortspel, t.ex. Stress. Fast deras 
spel verkar roligare. Spelkortens fyra valörer är ersatta av olika element (eld, 
vatten, is och snö m fl.) som ens pingvinavatar blir drabbad av. Det är roligt att 
se pingvinernas animerade reaktioner när de spottar ut snö eller brinner upp. 
Musiken och det visuella förhöjer verkligen helhetsupplevelsen. Det är spel och 
lek med digital artefakt (fältanteckning 2011-05-20). 

 

Såväl bildens, det visuellas, som musikens betydelse för dataspelen har beto-

nats av forskare (Ito, 2009; Wingstedt, 2008).  Det är också den aspekt som 

jag primärt fokuserar på direkt efter besöket hos Tobias och Todd. I fältan-

teckningen skriver jag om spelets animeringar, men vad sekvensen vid en när-

mare analys visar, är att pojkarna även själva bidrar med animeringar 

(Aarsand & Aronsson, 2009; Björk-Willén & Aronsson, 2014), alltså uttryck 

och kommentarer som levandegör avataren såsom ”Där fick du!!” (rad 7), ”ha-

haha, iii ja” (rad 18) och ”säg Bombojash!!”(rad 19). Att animera den egna 

avataren är också ett sätt att stärka det sociala samspelet och skapa effekter i 
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spelet (Aronsson, 2011). Även spelets konstruktion och de två datorerna blir 

betydelsefulla meningsbärare (Goodwin, 2000) för syskonens samspel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4 

 

Vygotskij (1967, 1995) ser leken som en viktig social process och gjorde hel-

ler ingen åtskillnad mellan lek och spel. Sekvensen med Tobias och Todd me-

nar jag är ett bra exempel på hur deras aktivitet både kan förstås som spel och 

uttryck för lek. Pojkarna rör sig inom den givna spelstrukturen, de följer spe-

lets regler och tävlar mot varandra. Men deras tävlan är inte på blodigt allvar 

utan sker inom en lekfull, lite retsam kontext, där det till och med är okej att 

slå sin storebror om denne vinner (rad 2). Birgitta Knutsdotter Olofsson (1987) 

menar att förutsättningarna för lyckad lek bland annat är att ömsesidighet och 

turtagande upprätthålls. Tobias och Todd är orienterade mot samma mål, att 

fortsätta spelet och mötas i nya situationer; ”Vi kör det igen” (rad 23). Däri-

genom blir det också självklart att vänta in varandra (rad 37-40).  

Kärnan i lek handlar om att ryckas hän, uppslukas och att leken upplevs 

som lustfylld (Huizinga, 1945). Och att engageras och ha roligt ser jag som 

något av det mest centrala och som själva fundamentet för att man alls väljer 

att spela spel. Tobias och Todd fortsätter med sitt spel just eftersom de är djupt 

engagerade tillsammans.  

Spel och samspel 

Spelande är en stor del av barns mediehandingar och detta kapitel har visat på 

hur samspel mellan syskon kan tolkas och förstås utifrån olika spelaktiviteter. 

I inledande avsnitt synliggjordes hur äldre syskon och föräldrar ofta orienterar 

sig mot att få det yngre syskonet att förstå spelets struktur, något som sker 

genom instruktioner, assistans och ibland ett direkt övertagande av spelappa-

raten. De yngsta barnens eget utforskande av spelen kan därmed bli begränsat. 
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Samtidigt verkar åtskilligt informellt lärande ske genom de yngre barnens ak-

tiva deltagande (intent participation; Rogoff m.fl., 2003); barnen studerar in-

tensivt vad de mer erfarna syskonen gör och införlivar handgrepp och sätt att 

prata, röra sig och agera i sin egen repertoar. De yngsta barnens vilja att förstå 

och klara av spelen kan också tolkas som en önskan om att få dela en gemen-

sam praktik med sitt storasyskon.  

Det skall vidare nämnas att valet av spel hänger samman med barnens ål-

der. De yngre barnen, som Luke och Mimmi, spelade uteslutande spel till da-

torn eller Wii som föräldrarna köpt, medan de äldre barnen betydligt oftare 

spelade på onlinesidor eller spelcommunities, och därmed också själva valde 

sina spel. Många föräldrar föredrog sidor som Friv och Bolibompa, vilka är 

reklamfria och ansågs ha kvalité, medan barnen själva många gånger letade 

sig vidare till andra spelsajter. Digitala spel på olika sajter fungerar även som 

en av de viktigaste introduktionerna till livet online (Findahl, 2013:41).  

I spelaktiviteterna anammar (eller tilldelas) syskonen olika positioner, 

bland annat genom att framhäva sin egen kompetens eller påtala småsyskonets 

brist på densamma, något som kan vara en strategi för att få ökat spelutrymme. 

Kapitlet visar också hur rollen som bisittare kan förstås utifrån ett deltagarper-

spektiv och hur bisittaren genom kommentarer, instruktioner och affektrop 

ökar samspelet mellan spelarna. Slutligen har kapitlet pekat på att själva kär-

nan, drivkraften, för att alls välja att spela olika spel, handlar om lust och att 

ha roligt tillsammans.  
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Kapitel 6. Musik, smak och tillhörighet 

När jag kom idag hade tjejerna kompisar hemma, ett annat syskonpar med två 
flickor. De hade byggt en koja i våningssängen och satt alla fyra under filttaket. 
Matilda och hennes kompis satt med huvudena tätt tillsammans och hade varsin 
mobil i handen. De spelade låtar för varandra, pratade om olika artister och 
sjöng med i texterna. Småsystrarna, Maria och kompisen, härmade sina stora-
systrar, sjöng nonsenstexter, vickade överdrivet på kroppen, slängde med håret 
och frågade gång på gång ”Ska vi leka mamma, pappa, barn nån gång?”. När 
de inte fick svar försvann de skrattandes ut i vardagsrummet och Matilda stö-
nade: ”Småungar!” (fältanteckning 2011-03-14). 

 

 

Musik finns på ett självklart sätt med i vårt dagliga liv. Nutidens medieteknik 

gör det möjligt att bära med sig musiken överallt och utöver det egna lyssnan-

det förekommer musik ofta som bakgrundsljud eller ackompanjemang till 

andra aktiviteter (Lilliestam, 2006). Bertil Sundin (2003) beskriver det som en 

ljudvägg i vardagen, och hävdar att det är vanligare att höra musik än att fak-

tiskt lyssna på den. Vidare menar Sundin att medieutvecklingen inneburit att 

barn idag präglas av musik redan från fosterstadiet och att de får betydligt mer 

musik till livs än tidigare generationer. Alexandra Lamont (2008) som har un-

dersökt brittiska förskolebarns möte med musik i vardagen, framhåller att TV-

program och dataspel representerar en väsentlig del av barns musikaliska er-

farenheter (se även Campbell, 1998; Lury, 2002). Även Göran Folkestad 

(2007) beskriver hur barn möter exempelvis klassisk musik genom Disneys 

tecknade filmer. Christoffer Small (1998, 1999) använder begreppet musick-

ing för att utvidga betydelsen av musik till att inte bara omfatta utövandet och 

skapandet av musik utan till att inkludera alla mänskliga handlingar som är 

kopplade till en musikalisk händelse. Begreppet ska förstås som ett verb som 

alltså betonar själva görandet och som inbegriper både vardagliga musikakti-

viteter som att lyssna på, prata om och dansa till musik, men också publika 

framträdanden där både solisten och vaktmästaren som plockar undan stolarna 

efter konserten är en del av händelsen.  

To music is to take part, in any capacity, in a musical performance, whether by 
performing, by listening, by rehearsing or practicing, by providing material for 
performance (what is called composing), or by dancing (Small, 1998:9). 

 

Maria Wassrin (2013) visar i en licentiatavhandling hur musicking är något 

som äger rum också bland mycket små barn i en förskolekontext. Wassrin 
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beskriver hur barnen, i samspel och genom att använda sig av olika materiella 

resurser, aktivt deltar i skapandet av musicking-events. Musikens betydelse 

och plats i barns vardagsliv, synliggörs också i Lunde Vestads (2013) avhand-

ling. Med affordancebegreppet (Gibson, 1997; de Nora, 2000), som teoretisk 

utgångspunkt undersöker Lunde Vestad vad musiken gör för barnen, och vilka 

erbjudanden den rymmer. Genom främst videodokumentation har barn från 

två olika förskolor i åldrarna tre till sex år, följts i syfte att studera hur de 

använder sig av och skapar mening genom musik. Därtill valdes nio barn från 

förskolegrupperna ut för att följas i hemmiljö, och föräldrarna fick filma sina 

barns musikaktiviteter under en dryg vecka. Lunde Vestad beskriver en rad 

olika sammanhang där musik finns med i vardagslivets situationer, som att 

sjunga med sin syster i badet, lyssna på musik i bilen på väg till förskolan eller 

som ackompanjemang till matlagningen. Hon pekar också på hur musiken är 

en källa till lek och ett sätt att skapa samvaro.  

I mitt material finns det också gott om exempel på musicking-events. Car-

les spelade ofta Guitar-Hero22 och nynnande med till rocklåtarna. Ella kompo-

nerade låtar på sin keyboard och spelade in dem på mamma Lisas Iphone. 

Tobias sjöng med till musiken på Spotifylistan för att i nästa stund hämta gi-

tarren och själv spela låten. Maria, Susann, Melvin och Ella gjorde hitte-på-

sånger med melodier från barnprogram eller YouTube-klipp och nästan alla 

barn som medverkade i studien sjöng någon gång låtar från Melodifestivalen.  

Lika ofta låg musiken i bakgrunden till andra aktiviteter, den förstärkte hän-

delserna i ett dataspel, låtar från YouTube eller Spotify spelades samtidigt med 

annan datoraktivitet eller en CD-skiva med favoritlåtarna rullade medan bar-

nen lekte eller ritade. Musik har således en given och naturlig plats i barns 

vardagskultur.  

Musik är också ett av många sätt som vi visar vår personlighet genom. Vi 

kan spegla oss i musiken, identifiera oss med den och låta den bli ett medel 

för att uttrycka våra känslor och sinnesstämningar (Jederlund, 2011). Med 

hjälp av språkliga eller andra symboliska markörer, som musik och kultur, 

klär vi oss själva och berättar något om vem vi vill vara och vilken social 

grupp vi vill representera (Bourdieu, 1984; Ochs, 1992). I detta kapitel under-

söks hur syskonen använder musik och smak som en resurs för att skapa till-

hörighet och uttrycka vem man vill framstå som. Utgångspunkt tas i Goffmans 

(1959/2014) tankar om självpresentation samt Bourdieus (1984) teorier om 

förkroppsligade smakpositioner. Tidigare forskning av relevans för kapitlet 

vävs in analysen. 

  

                                                      
22 Guitar Hero är ett musikdataspel, där spelaren med hjälp av en gitarrliknande spel-

kontroll skall träffa färgglada symboler som syns på spelskärmen. Dessa symboler 

fungerar i spelet som en slags representation av gitarrstämman eller basstämman i den 

ofta tunga rocklåt som spelas. Poäng ges utifrån spelarens skicklighet att träffa rätt 

symboler (Ideland, 2011:13).     
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Smak som stilmarkör  

Bourdieu (1984) menar att en individs smak är knuten till dennes habitus, dvs. 

en internaliserad form av klassmässiga förutsättningar som organiserar hur in-

dividen talar, går, klär sig, uppfattar, förstår och värderar världen omkring sig. 

Habitus organiserar och skapar individers smakhandlingar och dessa konsti-

tuerar i sin tur individens livsstil: habitus kan därmed förstås som det för-

kroppsligande skapandet av smak på olika sociala fält (Bourdieu, 1984:466f). 

Sociala grupper skapas också av symboliska smakpraktiker genom att smak 

används för att skapa skillnad, eller distinktion. Den förenar dem som har lik-

artad smak och skiljer ut dem som har annorlunda preferenser.  

Musikens betydelse som smak- och stilmarkör för ungdomars identitets-

skapande, ofta kopplad till sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön, etnicitet, 

utbildning och bostadsort, har studerats i flera svenska studier under 1980 och 

90-talen (Bjurström, 1997; Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1988; Trondman, 

1989). Kritik har höjts mot den typen av undersökningar, bland annat för att 

det är forskaren, istället för ungdomarna själva, som gör genrebenämningarna 

samt för att frågorna om musiksmak och preferenser ställs vid ett enda tillfälle, 

vilket kan leda till att smak uppfattas som något konstant och oföränderligt 

(Bergman, 2009:69). Åsa Bergman (2009) har i sin avhandling följt en hög-

stadieklass från årskurs 7 till årskurs 9, med syfte att synliggöra hur ungdomar 

använder musik för att skapa och uttrycka sin identitet. Vidare undersöker hon 

vad ungdomarna lär sig om musik och vilka musikaliska färdigheter de ut-

vecklar i olika sammanhang. Bergman (2009:69f) använder begreppet smak-

portfölj för att diskutera ungdomars smakutveckling i relation till musik. Hon 

menar att längst ner i portföljen ligger musik som de har lång relation till och 

som betyder mycket för dem, medan övre lager i väskan packas om med jämna 

mellanrum då ungdomarna tröttnat på musiken eller inte vill förknippas med 

den. Bergman betonar att portföljen ser olika ut beroende på individ, en del 

packar om den ofta medan andra har den mer intakt. Begreppet är tilltalande 

då det visar på elasticiteten och det föränderliga i barn och ungdomars smak-

preferenser och det stämmer också överens med Goffmans (1959/2014) och 

Ruuds (1997) resonemang om självdefiniering och grupptillhörighet (se ne-

dan). Bergman ger i sin avhandling också flera exempel på hur ungdomarna 

använder musik och musiksmak för att markera och skapa samhörighet med 

varandra. 

Musik som del av ens persona  

Vardagens interaktionssituationer handlar till stor del om att hitta en gemen-

sam plattform för hur vi ska agera, samt klargöra för varandra vilka vi vill vara 

i en specifik situation, menar Goffman (1959/2014). För att belysa hur dessa 
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presentationer av oss själva går till, tillämpar han en dramaturgisk analysmo-

dell och liknar samhället vid ett drama, en teaterscen, där aktörerna spelar 

olika roller för att framkalla en önskad respons hos publiken. Att framställa 

sig själv på ett visst sätt är ett led i aktörens önskan att kontrollera hur denne 

uppfattas av andra. Fysisk miljö och personlig fasad, såsom till exempel klä-

der, ålder, utseende med mera används som symboler i kommunikationen med 

andra för att påverka deras uppfattningar om vem aktören är, eller vill vara, 

just nu. Det handlar alltså om att uttrycka identitet i olika sammanhang och att 

lyfta fram olika sidor av en själv, beroende på sammanhang och publik. Att 

till exempel välja olika typer av musik handlar således inte bara om att utgå 

från en känslostämning utan också om vad det symboliserar att vara en som 

lyssnar på just det. 

Även Even Ruud (1997) framhåller att musiken har en central roll när det 

kommer till social självdefiniering. Att i ungdomsåren starkt identifiera sig 

med vissa artister eller band, kan skapa en känsla av autenticitet i sättet att 

vara, och ge upplevelsen av att höra hemma i ett större sammanhang, ett soci-

alt kulturellt landskap. Det blir viktigt när ens eget liv ska utformas menar 

Ruud (2002). Musik och identitet ser Ruud (2002:51f) som nära sammankopp-

lat och beskriver identitet som ”summan av alla berättelser vi skapar om oss 

själva”. Den består av erfarenheter, minnen och tolkningar vilka vi kontinuer-

ligt skapar och omskapar. Musik kopplas ofta samman med minnen och käns-

lor, vilket gör att vi kan återskapa ett minne genom att lyssna på musik. Be-

rättelser om musikupplevelser kan därmed likställas med berättelser om vem 

man är och vill vara.  Hargreaves och North (1999:76) talar om musiken som 

en badge, ett slags märke för att visa vem man är, sina värderingar och attityd. 

Men att välja musik kan också handla om att visa vem man inte är och vilken 

musik man inte identifierar sig med (Rentfrow & Gosling, 2003).  

I nedanstående exempel sitter bröderna Tobias och Todd med datorn i var-

dagsrummet. Även pappa Lasse och mamma Moa rör sig in i och ut ur rum-

met. Det är mitt första besök hos familjen och killarna har just visat mig Bey-

blade-låtar på YouTube när vi börjar prata om musik. Tobias öppnar snabbt 

Spotify-programmet på datorn och visar sin och Todds gemensamma lista med 

låtar de gillar. Listan skapades från början av föräldrarna men sköts nu av kil-

larna själva som fyller på med nya låtar allteftersom.23 

 

  

                                                      
23 Vid mitt tredje besök, två månader senare, visar killarna att de nu har varsin lista på Spotify.  
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Exempel 10 

Deltagare: Todd 5 år, Tobias 9 år, mamma Moa, pappa Lasse 

Plats: Vardagsrummet. Datorn står på soffans ena armstöd.  

(2010-11-04, film 2, 05.08– 09.30) 

 

1 Tobias Det här är en av mina favvolåtar. (trycker på play och 

låten startar)  

 Ylva: Vad är det för låt? 

 Tobias This is me tror jag. (.)  

5 Todd: This is me, ja. (sitter i soffan och leker med en kudde 

som han gång på gång puttar mot Tobias).  

 Ylva Med vilken grupp? 

 

 

10 

Tobias Med Jonas Brothers. (.) Fast det är en annan som har 

skrivit den här (.) eh. Och hon är den där tjejen som 

jag pratade om, som är med i Jonas Brothers i slutet 

av X. 

 Ylva: Mm. Vad är det som du tycker är bra med låten?  

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

Tobias: (ställer sig upp framför soffan) Jag vet inte riktigt, jag 

bara gillade den lugna låten när jag hörde den första 

gången. (.) Och efter den andra refrängen, då, då kom-

mer en pojke in, han heter Joe och sjunger i Jonas 

Brothers och då, då kommer mitt favoritavsnitt av 

sången, efter andra refrängen. Då kommer först lite 

sång och sen, sen kommer det. Men då kommer jag att 

sjunga med! (tar kudden som Todd puttat mot honom 

och trycker den mot Todd och de skrattar båda två) 

  Pappa L: Akta datorn så att den inte ramlar ner! 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

Tobias:  (pojkarna fortsätter att skojbråkas och Todd jagar To-

bias upp ur soffan och boxas i luften efter honom. De 

springer runt i vardagsrummet men när den andra re-

frängen startar, stannar Tobias upp och sjunger med). 

♪You're the voice I hear inside my head, the reason 

that I'm singing, I need to find you, I gotta find you. 

You're the missing piece, I need the song inside of me. 

I need to find you, I gotta find youuu♪. Alltså, jag kan 

härma några röster. Det är Marios röst och det är Joes, 

han som sjunger här. Han sjunger till exempel i den 

här. (går fram mot datorn för att byta låt) 

 Mamma M: Men du, nu kan Todd få höra sin låt också sen! 

35 Tobias: (byter låt på Spotify) Han sjunger till exempel i den 

här. 

 

 

 

Todd:  (leker med beybladesnurrorna som ligger på bordet 

framför soffan). Tobias, du förlora! Tyväärr! Tobias! 



 

 

110 

 

40 

Tyvärr! Du förlora! (går fram med snurrorna till To-

bias som börjat spela luftgitarr till låten) Tobias! Jag 

hade den där, och du hade den.  

 

 

 

45 

 

Tobias: (vänder sig kort mot Todd och säger något ohörbart, 

fortsätter sen att spela lite luftgitarr och går tillbaka 

till datorn) Men den som jag älskar mest, (.) det är den 

här. (sätter på en ny låt och ställer sig på golvet igen 

och börjar spela luftgitarr, lyfter armen och ropar) 

Hey, hey, hey! ♪ I was sittin' at home watching TV all 

alone♪ (nynnar vidare och sjunger de ord han kan) 

 

50 

Todd: 

 

 

 

(när Tobias sätter på den nya låten hoppar Todd 

också upp från soffan där han satt sig och rusar fram 

mot Tobias. Han klänger i benen på Tobias men då 

han inte får någon respons börjar han istället att spela 

luftgitarr bredvid sin bror som nu sjunger).   

 

55 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

70 
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Tobias och 

Todd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tobias sjunger fragmentariskt med i versen på låten, 

medan Todd står bredvid honom och spelar luftgitarr. 

När refrängen kommer ökar intensiteten, Todd spelar 

snabbt på sin gitarr och ”headbangar”, och nynnar 

med samtidigt som Tobias sjunger ut och för armen 

upp över huvudet) (Se bild 5).  ♪We're gonna live to 

party, gotta bust your move, Everyone's in the groove, 

Tell the DJ to play my song, Are you ready to rock 'n 

roll?♪ (Låten går över i ett gitarrsolo och båda poj-

karna spelar luftgitarr och gör ”scenrörelser”; 

gungar med kroppen, snurrar runt, slänger med huvu-

det, kastar upp armen. Tobias vankar fram och till-

baka över golvet och Todd springer med sin luftgitarr 

fram till fåtöljen och ställer sig i den, vänd mot kame-

ran.  Efter en kort stund hoppar han ner och fortsätter 

spela på gitarren. Samtidigt går Tobias över golvet 

och nynnar med i versen, han gungar på kroppen och 

huvudet headbangar. En stund står bröderna bredvid 

varandra, men under andra versen sätter sig Tobias 

en kort stund i soffan och Todd följer efter. Men så 

kommer refrängen igen och pojkarna studsar upp. 

Denna gång ställer sig Todd framför Tobias, och lutar 

sig långt bakåt med gitarren, sedan går han ett varv 

runt soffbordet medan Tobias sjunger. Todd sluter 

upp vid sidan av sin bror och tillsammans står de 

framför kameran och spelar luftgitarr.) (Se bild 6). 

 
  



 

 

111 

Exemplet visar på flera olika aspekter. För det första synliggör det hur Tobias, 

via musiken, presenterar sin smak, sina preferenser och sin kunskap om bandet 

Jonas Brothers.  Han kan texterna till flera olika låtar och vet hur de är upp-

byggda och vilka delar han gillar bäst. Han har också kunskap om vad sånga-

ren i bandet heter och att kvinnan som sjunger i en av låtarna bara är med 

ibland (rad 10, 15, 16). Vidare sjunger han, väldigt tonsäkert, med till sångaren 

i bandet, och kommenterar själv att han kan ”härma några röster” (rad 31). 

Tobias berättar även att han och lillebror Todd brukar titta på musikvideos och 

att de har sett Jonas Brothers i en rad olika YouTube-klipp, något som blir 

tydligt när de i slutet av exemplet iscensätter låten ”Live To Party” och då 

härmar bandets rörelsekoreografi och uttryck. Tobias kunskap och kännedom 

om bandet kan också läsas som en form av kulturellt kapital (Bourdieu, 1993) 

vilket kan generera status och erkännande i sociala grupper där musik är vik-

tigt.  

Vidare är det spännande att studera samspelet mellan bröderna i exemplet. 

Todd är till en början relativt ointresserad av Tobias presentation av sina fa-

voritlåtar. Han upprepar låtens namn, som ett eko av sin storebror (rad 5) men 

sitter sedan en lång stund tyst i soffan och fingrar på en kudde som han med 

jämna mellanrum puttar på Tobias i ett försök att få dennes uppmärksamhet. 

Det lyckas till slut och en kort stund skojbråkar bröderna och båda struntar 

helt i pappa Lasses uppmaning om att vara rädd om datorn (rad 20-25). Tobias 

återgår dock till musiken varpå Todd försöker vinna hans intresse igen med 

prat om Beyblade-snurrorna och han klänger sig även rent fysiskt fast på To-

bias när han sätter på låten han älskar mest (rad 38, 39, 51). Notera vad som 

händer i rad 53-54. Då byter Todd position från klängig lillebror till självut-

nämnd gitarrist i bandet, och plötsligt är framträdandet en praktikgemenskap 

som bröderna delar tillsammans. Genom att Todd tar plats i uppträdandet, 

skapas alltså en ensemble med sångare och gitarrist som iscensätter Jonas 

Brothers låt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5                   Bild 6 
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För att kunna iklä sig positionen som t.ex. musikartist krävs att de som inklu-

deras i handlingen också accepterar de givna ramarna för att positionen ska få 

verkan (Goffman, 1959/2014; Sparrman, 2002:160). I rollerna som artister an-

vänder Tobias och Todd videokameran som en resurs för att iscensätta musik-

videon och vänder sig direkt mot den och tittar in i kameran. (rad 67, 79). 

Även jag inkluderas i uppträdandet genom att vara filmare och publik.  

Todd gör emellertid kanske inte samma typ av självpresentation som sin 

storebror, han försöker inte med musikens hjälp lyfta fram sin smak och favo-

ritmusik, utan musiken blir för Todd ett lekmoment och ett sätt att orientera 

sig mot och bli delaktig i en musikföreställning med sin storebror. Genom sitt 

agerande visar han dock att även han besitter kunskap om musikgruppens stil 

och rörelsemönster och att dessa blir användbara resurser för att skapa gemen-

skap med Tobias.  
Syskon har en väsentlig roll som förebilder och indirekta normsättare i 

barns mediebruk (Johansen, 2008). Äldre syskon påverkar och inspirerar 

också ofta musiksmak och musiklyssnande visar såväl Bergman (2009) som 

Werner (2009). I nästa exempel synliggörs både hur storasyster Maria funge-

rar som förebild för sin lillasyster, och hur musikens betydelse kan skilja sig 

åt mellan syskonen. Matilda har lånat sin mammas Iphone och sitter med den 

inne på systrarnas gemensamma rum. Hon plockar fram en stor lila plastväska, 

som har två högtalare och som ser ut en gammal bergsprängare.24 Ur väskan 

tar hon en sladd som hon kopplar till telefonen. När Matilda väljer låtar på 

skärmen avbryter Maria sin lek och kommer fram och ställer sig bredvid sin 

syster. 

 

Exempel 11 

Deltagare: Maria 5 år och Matilda 9 år 

Plats: Flickornas rum  

(2011-06-07, film 1, 39. 51- 42.06 + film 2, 00.00-02.59)    

 

1 Matilda (bläddrar bland låtarna) Nej, den ska vi inte lyssna 

på…. 

 Maria: (Nynnar och smådansar på stället, iakttar Matilda. 

Musiken börjar och Matilda höjer upp ljudet). 

5 Ylva Vad är det här för en låt? 

 Matilda: Det är Ola (.) som sjunger Unstoppable. (.) Fast det här 

är Natalie . 

 Ylva: Natalie? 

                                                      
24 En bärbar kassett- och radiospelare av större sort.   
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10 

Matilda: Mm. Den heter det! (Byter låt och en ny låt börjar. 

Båda flickorna börjar röra sig i takt till musiken. Ma-

tilda nynnar med, rör armen i takt och Maria härmar 

hennes rörelse) 

 Ylva: Ah, den som kommer nu? 

 

15 

Matilda: Neej, det här är Unstoppable. (Lyssnar. Stoppar ner te-

lefonen i väskan och håller upp väskan mot mig). 

 Maria:  Stäng väskan. 

 Ylva:  Vad fin den är! Snygg! 

 Matilda: Den köpte vi på landet. (Tar upp telefonen igen). Ska 

jag stänga av? 

20 Maria: Nej! 

 Matilda: (till mig) Har du någon önskelåt? 

 Maria: (Dansar fram till mig och viskar): Higher! Higher! 

 Ylva: Kan ni inte spela någon av era favoriter? 

 Matilda: Okej…. 

25 Maria: Higher! Higher!  

 Ylva: Vem sjunger Higher? 

 Maria Det vet jag inte. /---/ 

 

 

30 

 

 

 

Matilda:  (Byter låt och börjar sjunga till musiken samtidigt som 

hon vickar på överkroppen, gungar lite lätt på huvudet 

och rör armarna nära kroppen). ♪Party’s in my head, 

party’s in my heeaad♪ (Musiken fortsätter och båda tje-

jerna rör sig nu i takt till musiken och svänger på hu-

vudet). ♪Party’s in my head, party’s in my heeaad♪. 

 

35 

 

 

Maria Får jag vara med i bandet? (Maria ställer sig bredvid 

sin syster, så att hon också syns i kameran. Medan Ma-

tilda sjunger dansar Maria bredvid, båda vickar de på 

höfterna, och vevar med armarna i olika dansrörelser). 

 Ylva Vad är det för en låt? 

 

40 

 

 

Matilda: Det här är Party in my head. Med September. Det är 

hon som sjunger: ♪ja, jag rimmar på, en annan nivå, jag 

siktar mot toppen, så långt jag kan gå, och jaaaag kom-

mer inte hårt, i stockholms x, det är toppen jag vill nå♪. 

(…) Vänta. Vad var det jag sjöng sist? 

 Ylva: Det är toppen jag vill nå. 

45 Matilda:  ♪Det är toppen jag vill nå♪ (.) Äh, jag kommer inte 

ihåg. Vänta vi kan lyssna på den istället. (Tar fram en 

Iphone ur väskan) 

 Maria: (Går fram till Matilda och säger med bedjande röst) På 

engelskaaa! 

50 Matilda: (Härmar överdrivet bedjande Marias uttryck) På eng-

elskaa… 

 Maria: Nu ska du få höra hur hon sjunger på engelska. 



 

 

114 

 

 

55 

 (Precis när Matilda hittat låten i Iphonen och satt på 

den, ropar mamma Anna på henne från köket. Matilda 

lämnar rummet och Maria är ensam kvar. Hon ställer 

sig framför kameran och börjar dansa.)  

 Ylva: Är det här också September?  

 

 

60 
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Maria: Ja, det här är när hon sjunger ♪Ja, jag jag rimmar på, 

wani wani wå♪ fast på engelska. Nu ska jag se ifall det 

hörs. (Stänger dragkedjan på väskan, dansar till musi-

ken, och lyfter sedan upp väskan och håller den framför 

kameran.) Oj, förlåt, nu ska jag till skolan! (Trippar ut 

ur rummet, vänder i vardagsrummet och kommer till-

baka). Redan ifrån skolan! Jag sätter på lite musik! (Tar 

av väskan och fortsätter dansa med den i famnen. Ma-

tilda kommer tillbaka med en tallrik med äpplen).  

 Matilda: (Till Maria) Vad ska du göra nu? (Ställer ifrån sig tall-

riken och tar sedan väskan från Maria. Tar upp telefo-

nen och stänger av låten). Maria, vad vill du lyssna på?  

70 Maria: Öhm. (.) Jag kommer.  

♪Jag kommer, jag kommer, jag kommer, jag är nästan 

dääär♪ 

 Matilda:  Vad heter hon, Veronicaa… 

 Ylva:  Som sjunger den? Veronica Maggio. /---/ 

75 Matilda: (Letar en stund och hittar sedan låten)  

 Maria:  (Börjar dansa och röra sig till musiken). Finns den på 

engelskaaa? 

 

Självpresentation handlar alltså till stor del om att påverka våra medaktörers 

uppfattning om oss själva.  Det är tydligt att Maria ser upp till sin storasyster 

och att det är Matilda som är kompassen över vad som är coolt och viktigt och 

i exemplet gör Maria ett slags fasadarbete (Goffman, 1959/2014) när hon på 

olika vis försöker skapa, och visa sin tillhörighet till sin storasyster och posit-

ionera sig som en jämlike. Hon iakttar och härmar Matildas kroppsspråk och 

sätt att uttrycka sig (rad 3, 12, 36), och uttalar även direkt sin önskan om att 

få vara delaktig genom sin fråga om att få vara med i bandet (rad 34). Men 

Maria besitter också egen kunskap om musiken, något hon visar upp för mig 

och Matilda genom att sjunga med i låtarna och önska favoriter (rad 25, 58, 

70). Vidare tycks engelskan för Maria vara en viktig ledtråd, och ett slags kul-

turellt kapital, till en del av Matildas värld och hon återkommer ideligen till 

att hon vill höra låtar på engelska, något storasystern stundtals raljerar över 

(rad 48-52, 59, 76).  

Maria härmar Matildas kroppsspråk så länge hon är i rummet, men när Ma-

ria har väskan själv en stund, börjar hon låtsasleka och hennes kroppsspråk 

förändras. Hon skuttar och hoppar iväg till ”skolan” och står sen, väl tillbaka 

från skolan, skrattandes framför kameran med väskan över huvudet (rad 62-
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64). I den inledande fältanteckningen till detta kapitel iakttog jag ett liknande 

mönster, hur småsystrarna pendlade mellan att härma (och ibland kraftigt och 

retsamt överdriva) storasyskonens kroppsspråk och uttryck, för att i nästa 

stund återvända till ett mer oreflekterat sätt att använda kroppen. Scenen från 

fältanteckningen visar också hur Matilda, i det sammanhanget, tydligt tar av-

stånd från det som kan uppfattas som barnsligt för att istället, tillsammans med 

kompisen, presentera och framhålla en mognare sida av sig själv. 

Rebekah Willett (2011) har studerat hur flickor i åldrarna fem till sju år, på 

skolgården leker med, approprierar och använder sig av populärkulturella 

sånger för att skapa gemensamma lekkulturer och vänskapsallianser. Willett 

pekar också på hur flickorna konsumerar musik i en rad olika sammanhang, 

och menar att den sociala kontexten kan medföra att samma låt tolkas på olika 

vis för ett och samma barn. I relation till ett retsamt storasyskon kan låten t.ex. 

bli något pinsamt eller barnsligt, i kamratgruppen kan den vara något före-

nande och i privata fantasier kan den handla om vuxenhet eller sexualitet. 

Musiken har i detta exempel olika funktioner och betydelser för syskonen, 

menar jag. Där Marias primära mål tycks vara att skapa gemenskap med sto-

rasystern, orienterar sig Matilda via musiken mot en vidare kontext och ett 

yttre sammanhang av skolkamrater och medier.  Precis som för Tobias i ex-

emplet ovan, fungerar musiken för henne som ett sätt att berätta något för mig 

om vem hon vill vara. Hon har överseende med min okunskap om artisten Ola 

och de olika låtarna och visar istället upp sin egen kunskap genom att förtyd-

liga vad det är vi lyssnar på (rad, 6, 14, 39). Hon sjunger med i texterna och 

försöker också genom sång förklara för mig vem September är, i hopp om att 

jag på det viset ska känna igen artisten (rad 39, 40). Det är också Matilda som 

har makten och kontrollen över Iphonen och den som bestämmer vad som ska 

lyssnas på. Hon bjuder in mig att önska en låt, men då jag inte nappar på för-

slaget (och inte heller uppmärksammar Marias försök att få mig att säga låten 

”Higher”), bestämmer Matilda själv en låt, trots att lillasyster står bredvid och 

ber om att få höra låten ”Higher” (rad 22-25). Hon är också snabb med att 

återta kontrollen över telefonen efter att hon kort lämnat rummet och hon po-

sitionerar sig självklart som expert över mediet i relation till Maria. När vi en 

stund senare sitter på sängen och samtalar och Matilda har stängt av musiken, 

går Maria fram, plockar upp telefonen och börjar trycka på skärmen. 

 

Exempel 12 

Deltagare: Maria 5 år och Matilda 9 år 

Plats: Flickornas rum  

(2011-06- 07, Film 2, 12.03–12.44)  

 

1 Matilda: (Rycker telefonen ur Marias hand). Maria där går man 

inte in. Såhär gör man. Vilken ville du lyssna på?  

 Maria Higher. 

 Matilda: Då får du hjälpa mig lite här Ylva, hur stavas higher?  
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5 Ylva h.i. 

 Maria: Neej, men jag menar namnet! 

 Ylva: Men jag vet inte vem det är som sjunger den. h.i.g.h.e.r 

 Matilda. h. i. g. h. e. r.  Så. (Håller upp telefonen mot mig). Haj-

her.  

10 Ylva Ja.  

 Matilda Bra. Tack.  

 Maria.  (Vänder sig mot Matilda). Inte  haj-her. Hajjöör! Hajör.  

 

Positioner och perspektiv är något som konstant omvandlas och omförhandlas 

i syskonrelationer (Evaldsson & Cekaite, 2012). Det visar också det korta ut-

draget ovan. Matilda som lagt ifrån sig sin Iphone, återtar raskt positionen som 

ägare och expert när hon i rad 1 visar Maria hur man gör. Men när Matilda 

uttalar låten ”Higher” så som det stavas, påtalar Maria snabbt att uttalet är fel, 

och säger det korrekta uttalet istället (rad 12). Hon gör på det viset också mot-

stånd mot sin av Matilda tilldelade underordnade position och klär sig själv i 

rollen av att vara den som bäst vet det engelska uttalet. 

Mediebilder och genus 

Vid analys av det empiriska materialet, blev det tydligt att barnen hade olika 

sätt att uttrycka sig med kroppen när de härmade eller gestaltade en artist, och 

att detta skilde sig åt mellan könen. Hillevi Ganetz (2009) menar att genus 

skapas och reproduceras inom populärmusikens olika genrer, vilket bland an-

nat hänger samman med en könad syn på instrument.  Gitarren, och i synnerhet 

elgitarren, har t.ex. en självklar ställning som ett maskulint instrument, medan 

piano och sång traditionellt ansetts som kvinnligt (Ganetz 2009:151). Även 

Lucy Green (1997, 2002) menar att olika slags musik och musicerande genom 

historien har kategoriserats som kvinnligt respektive manligt, vilket hänger 

samman med den traditionella bilden av kvinnan som kropp och natur. Sången 

ses som något naturligt, något som härstammar inifrån kroppen (kvinnligt) till 

skillnad från ett musikinstrument som trakteras utanpå kroppen (manligt). 

Green (1997) beskriver vidare hur kvinnor, utöver sången, länge förknippats 

med instrument som piano eller stråkar vilka också betraktats som feminina 

instrument. Piano sågs under 1800-talet som ett passande instrument för kvin-

nor, det ackompanjerade inte bara rösten, utan kvinnan kunde då både spela, 

le och sitta med benen ihop.  Green (1997) påtalar att även om denna typ av 

könsrelaterade associationer till musikinstrument har minskat, så lever synsät-

tet trots allt kvar och reproduceras i brittisk musikundervisning.  Då skolorna 

erbjuder eleverna att fritt välja bland såväl instrument som musikaktivitet, ut-

går eleverna vanligen utifrån sin könsidentitet, dvs. de väljer instrument uti-

från maskulin eller feminin kodning, varpå stereotypa könsroller i relation till 

musik cementeras.  
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I mitt material var det inte en enda flicka som, när hon skulle demonstrera 

en artist, började spela luftgitarr. Det gjorde däremot samtliga pojkar. Så an-

vände t.ex. Tobias och Todd hela rummet vid sitt framträdande och de hade 

ett scenspråk som känns igen från stora rockartister, som går med gitarren över 

scenen, ”headbangar”, hoppar med kroppen eller kastar upp armen likt en se-

gergest (se ovan, exempel 1).  Även Melvin började vid flertalet tillfällen spela 

luftgitarr då det kom musik på TV:n eller om han satte på en låt på YouTube 

och ofta hängde lillebror Simon då på. Aktiviteten varade vanligtvis bara nå-

gon knapp minut, som ett uppblossat tomtebloss som snabbt slocknade, men 

scenspråket var liknande Tobias och Todds. När tjejerna härmade en artist, 

gjorde de detta genom ett stereotypt kvinnligt scenspråk, dvs. de vickade på 

rumpan, rörde axlarna fram och tillbaka, lyfte upp hakan och plutade med 

munnen och rörde armarna nära kroppen. Detta gällde oberoende av artistens 

kön, alltså även i de fall där artisten var man. Framförallt var det de äldre 

flickorna i materialet som helt behärskade och använde sig av detta rörelse-

mönster, men även de yngre flickorna plockade upp moment därifrån eller 

iakttog sin storasyster (som i exempel 11 ovan).  

Mediebilder är en viktig referensram i barns lek och uttryck och jag menar 

att barnen här också iscensätter flicka/pojke, alltså gör kön (Davies, 2003).  

Oavsett vilket kön deras idoler har, så väljer barnen att härma manliga respek-

tive kvinnliga artister och deras scenspråk. Sparrman (2002:159) beskriver i 

sin avhandling hur flickorna på fritidshemmet positionerade sig som artisterna 

i popgruppen Spice Girls och hon menar att iklädandet av en roll kan erbjuda 

nya typer av handlingsmöjligheter och bli ett verktyg för att undersöka före-

ställningar om vuxna kvinnor. På liknande vis synliggör Willett (2011) hur 

flickorna i hennes studie aktivt förhöll sig till de diskurser som omgärdar 

flickor, musik och populärkultur, inte minst när det kommer till kvinnliga ar-

tisters kroppsspråk och scenuttryck. Flickorna både anammade diskurserna, 

genom att till exempel avsexualisera dansrörelser så att danserna blev mer 

lämpliga för unga flickor, och utmanade dem, vilket Willett tolkar som ett 

uttryck för och vilja till att laborera med sin identitet. Också Änggård (2005b) 

visar hur barn både följer stereotypa könsmönster från traditionella sagor och 

populärkulturella produkter när de skapar egna berättelser, men också gör om-

tolkningar av de samma och omformar historierna så att de passar deras egna 

syften och ideal. 

 

Musiksmak och tillhörighet   

Smakpreferenser som ett medel för att uttrycka identitet och tillhörighet, lik-

som för att skapa skillnader, är en praktik som äger rum såväl på förskolan 

och fritidshemmet som i chattrummet. Ofta är det populärkulturella referenser, 

artister eller program som diskuteras (Sjöberg, 2010; Sparrman, 2002; Äng-
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gård, 2005a; b). I föreliggande studie kom syskonens smakpreferenser i relat-

ion till tillhörighet tydligt till uttryck i samband med Melodifestivalen. TV-

programmet startar i slutet av januari varje år och är en central och viktig hän-

delse i barnkulturen. De deltagande artisterna (och då framförallt finalisterna) 

blir omåttligt populära, pratas om, mimas till och hejas på bland såväl kamra-

ter som familj. Melodifestivalen är inte ett definierat barnprogram men ges 

stor plats i barnkulturell media. Artisterna ger intervjuer i Kamratposten, kom-

mer på besök till Bolibompastudion, och barn uppmuntras att gå in på Boli-

bompawebben och rösta på sin favorit. Det förstärker bilden av programmet 

som en viktig händelse att vara delaktig i. Kunskap om programmet och artis-

terna kan därmed förstås som ett symboliskt kapital (Bourdieu, 1993) som 

skapar gemenskap och grupptillhörighet. Flera föräldrar i materialet menade 

att Melodifestivalen inte går att undvika att se på, eftersom det skulle kunna 

leda till att barnen exkluderas i kamratgruppen.  

Året då jag besökte familjerna var Eric Saade den stora idolen (han vann 

också hela tävlingen). Saade deltog även i Melodifestivalen året dessförinnan 

och hade då slutat på tredje plats. Barnen var således väl bekanta med hans 

låtar och sjöng ofta såväl ”Popular” som ”Manboy”.25 De uttryckte även sina 

förhoppningar om att han skulle vinna hela den stora Eurovisionsfestivalen, 

och sin besvikelse när han slutade som trea. Jag har tidigare i detta kapitel 

visat hur de yngre syskonen använder sina storasyskon som en musikalisk 

kompass, något även nästa exempel visar tydligt. 

 

 

Exempel 13 

Deltagare: Mimmi 4 år och Luke 6 år 

Plats: Vardagsrummet 

2011-03-09. Citatet är nedtecknat i en fältanteckning efteråt, detta eftersom 

kameran vid tillfället var avstängd då familjen fikade.  

 

1 Mimmi: Jag gillar Popular. Med Eric Saade. Den gillar jag. Och 

The Moniker. Visst gör jag det Luke?   

 Luke: Nä, inte den. Du gillar bara Eric Saade. Som jag. 

 Mimmi: Okej.  

 

Trots att Mimmi har en ganska god kunskap om olika artister i programmet, 

stämmer hon ändå av med storebror Luke om hon är på rätt väg, rent smak-

mässigt. Det kan tolkas som att hon är mån om att få dela praktikgemenskap 

och skapa tillhörighet till sin storebror. Luke tar också tillfället i akt för att 

positionera sig som den mest vetande.  

Ann Werner (2009) har i sin avhandling undersökt hur unga tjejer i åttonde 

och nionde klass använder musik i sin vardag och hur deras användande kan 

                                                      
25 ”Popular” var den låt som Saade tävlade med 2011 och ”Manboy” 2010.  
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förstås i relation till formandet av genusidentitet. Werner beskriver smak som 

en praktik som sker och uttrycks i förhållande till sociala relationer och menar 

att det inom olika tjejgrupper fanns tydliga mönster för vad man skulle lyssna 

på. Svensk musik, som t.ex. låtar från Melodifestivalen, ansågs av en majoritet 

av tjejerna som töntig, ”ocool”, eller barnslig och kunskaper om svensk musik 

kunde inte fungera som kulturellt kapital. Att lyssna på eller tycka om artister 

som hörde barndomen till innebar också att avvika från normen och kunde 

leda till exkludering (Werner, 2009:201ff). Smak används alltså för att skapa 

skillnad eller som Bourdieu (1984) uttrycker det, markera distinktion. Äng-

gårds (2005a) arbete kring barns bildskapande i förskolan visar att barn visar 

samhörighet genom att dela smakpreferenser, men att samhörigheten bara gäl-

ler jämnåriga barn eller de som är äldre. Gränsen mot yngre barn och det som 

kan uppfattas som barnsliga bilder är viktig. 

De äldsta barnen i mitt material deltog fortfarande med lust och intresse i 

Melodifestivalens sfär, men kunde också stundtals uttrycka att programmet 

var larvigt, att det var viktigt för småbarnen eller att musiken inte var så bra. 

Melvin (9 år) säger: ”Nä men, jag gillar det. Men jag gillar annat också. För 

det är ju mest ett barnprogram, och ibland märker man ju det (skratt)”. Melvins 

kommentar skulle kunna tolkas som att han håller på att packa om sin smak-

portfölj, och fylla den med annan musik som han hellre vill förknippas med. 

Men uttalandet kan också förstås utifrån hans interaktion med mig, och vem 

han vill vara och framstå som i vårt möte.  

Musik, smak och tillhörighet 

Detta kapitel har visat hur syskonen deltar i en rad olika musikpraktiker, och 

hur musiken på ett självklart sätt finns med i deras vardag. Musik och musik-

smak kan vara ett sätt skapa tillhörighet och bli en praktikgemenskap att dela 

tillsammans, vilket sker när bröderna Tobias och Todd iscensätter låten ”Live 

to party” (exempel 10). Men musik kan också användas för att markera ålder 

och distinktion, genom att exempelvis visa avstånd från sådant som kan upp-

fattats som barnsligt. Beroende på vem vi samspelar med, och i vilken kontext, 

kan en låt tolkas och uppfattas på olika vis (jfr Willett, 2011) och kapitlet har 

visat hur syskonen tar olika positioner i relation till varandra och till mig.  

Många gånger fungerar de äldre syskonen som stilkompasser för vad som är 

trendigt eller rätt men det barnen uppskattar och tycker om är inget statiskt, 

utan en levande process där nya låtar och artister tillkommer. Vidare har ka-

pitlet pekat på den skillnad som fanns i barnens fysiska sätt att presentera sin 

favoritartist. Oavsett kön på artisten, använde barnen stereotypa rörelsemöns-

ter från manliga respektive kvinnliga artister, vilket kan förstås som att de där-

med gör kön (Davies, 2003). 
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Kapitel 7. TV och YouTube i barns lekkulturer 

Barnen var ute under nästan hela mitt besök idag. De lekte i trädgården, byggde 
träbåtar med Stella, sparkade boll och satt på stentrappan och ritade. Jag kan 
förstå dem, solen strålade och det har varit varmt! Kom dock på mig själv med 
att tänka att det just idag inte handlade så mycket om mediebruk. Men nu, när 
jag sitter på tågstationen, inser jag att medierna ändå varit närvarande under 
hela dagen. Även om barnen inte suttit framför en skärm, har medietexter, ka-
raktärer och sånger funnits med i deras samtal och aktiviteter som en naturlig 
ram av gemensamma referenser (fältanteckning 2011-05-30). 

 

 

Bland alla de farhågor och förhoppningar som är relaterade till barns medbruk, 

tycks barns lek vara ett särskilt orosområde. Medier sägs stjäla tid från andra, 

potentiellt nyttigare aktiviteter som t.ex. lek, och den ”fria”, riktiga leken be-

faras försvinna (Postman, 1982). I själva verket handlar dessa diskussioner om 

olika sätt att definiera och förstå vad barn och barndom ska vara och innehålla 

(Buckingham, 2000; Eckert, 2001; Marsh, 2012). Barnes & Kehily (2003) me-

nar det råder en allmän uppfattning om att leken utgör själva essensen av den 

livsperiod vi kallar barndom.  

Play is often regarded as one of the most distinctive features of childhood – 
something that all children have in common, and which makes their world strik-
ingly different from that of an adult. Indeed, for many people it is children’s 
capacity for play, their enthusiasm for play and the importance attached to being 
allowed to play that defines what childhood is about (Barnes & Kehily, 2003:4).  

 

Barns förmåga och lust att leka anses alltså av många människor som det mest 

centrala i barndomen, och något som gör barns värld påfallande annorlunda 

än vuxnas. Burnett (2010) visar i en forskningsöversikt om barns literacy, att 

ny teknologi ofta ställs i kontrast till bilden av det fria, naturliga barnet med 

rötter hos Rousseau. Men utifrån ett sociokulturellt perspektiv är barns lek inte 

"fri" (Burnett, 2010; Dyson, 2003; Vygotskij, 1967). Leken pågår inte i ett 

vakuum utan barn har i alla tider hämtat stoff och inspiration till sina lekar 

från den omgivande kulturen och går i dialog med de röster och texter som 

florerar i deras liv just nu. Den ”fria” leken är därmed en illusion. Det betyder 

dock inte att barn numer alltid hämtar inspiration till sina lekar från olika me-

dier eller alltid leker med medieartefakter, men att lek kan förekomma på 

många plattformar samtidigt.  
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I avhandlingens inledande kapitel diskuterades hur medier i dagens sam-

hälle är intimt sammansmälta med och påverkar vardagens aktiviteter och so-

ciala samspel och hur vi lever i en medierad värld där också leken kan sägas 

vara medialiserad (Couldry, 2012; Hjarvard, 2013). Avhandlingens empiriska 

kapitel dokumenterar alla olika aspekter av barns lekkulturer i relation till 

olika medier, men det här kapitlet går grundligare in i relationen mellan lek 

och medier och undersöker hur olika mediehändelser från främst TV och 

YouTube används och blir meningsfulla uttryck i syskonens samspel och le-

kar.  Utgångspunkten tas i Bachtins (1986) förståelse av yttranden som länkar 

i en kommunikationskedja, där yttrandens mening förhandlas i samspel och i 

relation till en vidare kontext, samt i begreppet medialiserad lek (Hjarvard, 

2013, Johansen, 2012, 2013). 

Lek    

Det finns många sätt att försöka förstå och förklara fenomenet ”lek”. Beroende 

på vilken infallsvinkel som ges fokus och tyngd ser de teoretiska perspektiven 

olika ut. Men det finns också mycket som förenar dem. Mikael Jensen 

(2013:12) menar att i de vanligaste lekdefinitionerna finns ett par komponen-

ter som är återkommande. Leken beskrivs då som lustfylld, frivillig och spon-

tan samt som ett självändamål där processen dominerar över målen eller pro-

dukten. Jag har här inte för avsikt att ge någon översikt över olika lekteorier 

utan fokus ligger på teorier som berör det sociala samspelet i leken (se t.ex. 

Jensen 2013; Schwartzman, 1979; Sutton-Smith 1997 eller Öhman 2011 för 

översikter av lekteorier).  

Då avhandlingen skriver in sig på ett sociokulturellt fält, inom vilket Lev 

Vygotskij är en central gestalt, vill jag börja med att belysa ett par av hans 

antaganden rörande barns lek (några av dessa har redan diskuterats i kap 5, 

Spel och samspel). Vygotskij är också inspiratör till många lekforskare som 

har vidareutvecklat hans tankar (se t.ex. Corsaro 2003, 2005; Lindqvist 2004; 

Löfdahl 2002; Whalen 1995). Vygotskij (1967) menar att det omgivande sam-

hället och kulturen har betydelse för människans lärande och utveckling och 

han betraktar leken som den viktigaste aktiviteten för att utveckla ett med-

vetande om världen. Leken är nyckeln till barnets kreativa processer. Genom 

leken kan barn bearbeta sådant de upplevt i vardagen och reproducera verk-

ligheten efter sina egna behov. 

Barnets lek är inte en enkel hågkomst av det upplevda, utan en kreativ bearbet-
ning av upplevda intryck, ett sätt att kombinera dem och därav skapa en ny 
verklighet, som motsvarar barnets egna behov och intressen (Vygotskij, 
1995:15f).  
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Vygotskij betraktar fantasin som en kreativ aktivitet och ser den som en pro-

cess. Människan samlar erfarenheter och intryck, bearbetar och förändrar dem 

för att slutligen låta dem ta annan gestalt. Vygotskij (1978:86) ser leken som 

en viktig aspekt av barnets potentiella utvecklingszon (ZPD; Zone of proximal 

development). I leken beskrivs barnet vara ”huvudet högre än sig själv”, där 

kan det göra saker och delta i aktiviteter som det inte skulle klara i andra sam-

manhang. Lek och lärande hänger alltså intimt samman och kunskap om värl-

den skapas i lekfullt samspel med andra.  

Jag vill även kort lyfta fram det kommunikationsteoretiska perspektivet 

inom lekteori (Bateson 1976; Garvey 1990; Schwartzman 1979). Gregory Ba-

teson (1976)  skrivs ofta fram som perspektivets upphovsman och är mest 

känd för begreppet metakommunikation. Han menar att allt mänskligt samspel 

måste kommuniceras, något vi gör med hjälp av olika signaler som föränd-

ringar av kroppsspråk, röstläge och mimik. För att en handling ska vara på lek, 

måste de inblandande kommunicera att ”nu leker vi”. Den metakommunika-

tiva signalen ”detta är lek” bildar en ram kring leken och skiljer ut vad som är 

på lek och inte. De lekande förhåller sig sålunda till två plan, och rör sig mel-

lan verklighetens faktiska värld och lekens ”som om”. Ord och handlingar har 

därmed skilda innebörder i olika sammanhang varpå kontexten blir central för 

förståelsen. 

I flera modeller kring lek (från Vygotsky och framåt) sätts leken ofta i re-

lation till lärande och utveckling. Denna aspekt finns implicit med i mitt av-

handlingsarbete, då informellt lärande är en viktig aspekt av vad som pågår 

mellan syskonen, men i detta kapitel förstås leken främst som en social och 

kulturell praktik, där utgångspunkten ligger i det lustfyllda. Fokus ligger alltså 

inte på att studera vad barnen lär sig eller hur de utvecklas, utan syftet är att 

undersöka lek i relation till kulturella uttryck och vad leken betyder för de som 

leker. Inspiration hämtas från Huizingas (1945) filosofi vilken även behand-

lades i kapitel 5. Huizinga (1945) har ett brett perspektiv på lek och ser leken 

som en meningsfull kulturell aktivitet. Han menar också att leken bör tolkas 

dialektiskt; den både skapas av människor samt skapar dem. 

Medialiserad lek 

Mediernas konvergens (Jenkins, 2012) handlar om hur nya och gamla medier 

interagerar med varandra, och rör sig mellan många olika medieplattformar. 

Jenkins betonar att det inte bara är medierna i sig som rör sig mellan olika 

plattformar, utan att våra liv, drömmar, relationer, minnen och fantasier rör 

sig på samma sätt. En mamma bäddar vissa kvällar ner sina barn i sängen och 

andra kvällar skickar hon dem ett sms från andra sidan av jordklotet.  Att vara 

människa innebär således också att röra sig mellan, och använda sig, av olika 

plattformar.  
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Hjarvard (2013) menar att barns lek i allt högre grad består av en immate-

riell natur, där leken utspelar sig över en skärm av något slag. Hjarvard be-

skriver hur det medför förändrade villkor för leksaksindustrin och menar vi-

dare att de leksaker som faktiskt finns, också till stor utsträckning är baserade 

på karaktärer från filmer, tv-program eller dataspel.  

Delvis inspirerad av Hjarvard, tillämpar Stine Liv Johansen (2011, 2012) 

begreppet medialiserad lek och menar att det inte går att betrakta leken som 

separat från medier. Det ska inte förstås som att barn alltid hämtar inspiration 

från medier i sina lekar, eller alltid leker med medieartefakter, men att lek idag 

ofta utspelar sig på många olika plattformar samtidigt. Johansen understryker 

också att barns bruk av medier inte innebär att den fysiska leken upphör men 

att den virtuella tillkommer som ett komplement. Johansen (2012) är mån om 

att komma bortom en diskussion om leken som analog eller digital och vill 

istället se till vad barn faktiskt gör med de medier de har omkring sig, ett syn-

sätt som även föreliggande text tillämpar.  

Den medialiserede leg kan med fordel beskrives og forstås som en 
sammenhængende praksis, der består af en række materielle og symbolske ar-
tefakter, sociale og materiella strukturer og måder at lege på og være barn på, 
der tilsammen skaber legen som ett socialt, kropsligt og æstetiskt udtryk (Jo-
hansen 2012:25f)  

Att gå i dialog med andra texter 

Barns (och vuxnas) medielandskap kan med inspiration från Bachtin (1986) 

beskrivas som ett assemblage av röster, texter, berättelser och bilder i en kon-

stant pågående dialog. En del av dessa stannar längre och blir ett återkom-

mande inslag i flera generationers barndomar, andra är mer flyktiga och ersätts 

snart med nya uttryck. 

Corsaro (2005) menar att barn både reproducerar och producerar den kultur 

som omger dem via tolkande reproduktion och att detta är ett centralt inslag i 

barns kamratkulturer (se även Evaldsson & Cekaite, 2012; Goodwin & 

Kyratzis, 2012; Rogoff, 1995). Begreppet bygger vidare på Vygotskijs (1978) 

teorier om att människan i samspel med andra approprierar kunskap från sina 

medmänniskor. Appropriering står i detta sammanhang för den process genom 

vilken barn tillägnar sig kulturella erfarenheter och blir förtrogna med det om-

givande samhället och därifrån gör egna tolkningar och utsagor.  

Star Wars är ett fenomen som starkt attraherar både barn och vuxna och 

kan förstås som ett collage i sig med sina karaktärer och berättelser som åter-

kommer i en mängd olika medieaktiviteter (Aarsand, 2010; Jenkins, 2012).  

Star Wars är även frekvent förekommande på olika vis i mitt material och i 

följande fältanteckning synliggörs hur fenomenet gifts samman med en klas-

sisk Bellmanhistoria.  
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Linus äter fiskpinnar och vi sitter och pratar, han och jag. Plötsligt säger han 
”Vill du höra en Bellmanhistoria?” ”Gärna” svarar jag. ”Det var Bellman.” Han 
pausar och skrattar. ”Och så Luke och Hansolo! Och dom var fast på dödsstjär-
nan. Och så fick dom varsin önskan och Luke och Hansolo önskade sig bort. 
Men då sa Bellman, jag önskar att Luke och Hansolo kom tillbaka.”Linus skrat-
tar och frågar mig” Har du hört den förut?”(fältanteckning 2011-10-08). 

 
Ulf Palmenfelt (2011) menar att traditionell folklore lever sida vid sida med 

den kultur som är populär just nu, vilket fältanteckningen är ett bra exempel 

på. Linus går i dialog med, och omformulerar, Bellmanhistorien genom att 

byta ut de vanligt förekommande ”tysken och dansken” till karaktärer från 

Star Wars. Även själva ramhistorien ändras från en öde ö till Darth Vaders 

domäner, dödstjärnan. I diskussionen om barns mediebruk kontra deras lek, 

hörs ibland en oro för att traditionella sagor, ramsor och roliga historier ska gå 

förlorade, något som rymmer en romantisk syn på barn och barndom. Citatet 

visar att barns folklore, precis som barns andra lekar, inte är något statiskt utan 

stadd i konstant förändring och utveckling (Barnes & Kehily, 2003; Marsh, 

2012). 

Anne H Dyson (2003) har i en etnografisk studie undersökt afroameri-

kanska förstaklassares användning av de röster (språk, musik, bilder, teknik, 

föreställningar och ideologier) som florerar i barnens liv. Barnen i studien 

plockar upp de omgivande medietexterna och använder dem på ett sätt som 

passar deras syften. Specifikt material från originalkällorna väljs ut, leks med, 

re-accentueras, adapteras och modifieras för kontextens specifika ändamål 

och bidrar till att skapa egna kulturella praktiker och befästa vänskap och fa-

miljeband. Genom att dekonstruera de ursprungliga berättelserna, får barnen 

också en förståelse för och kunskap kring symbolers, bilders och texters bety-

delse vilken är betydelsefull för dem i vidare literacypraktiker. Dyson (2003) 

betonar att medier och populärkultur är en integrerad del av samtida barndom 

och inte ett hot mot densamma. Hon diskuterar också den antagonism som 

finns mellan populärkulturen och skolkulturen, ett område som även Fast 

(2007) problematiserar. Fast synliggör hur barn lär sig både läsa och skriva 

med hjälp av populärkultur och medier, men att dessa erfarenheter ges lågt 

kulturellt värde i förskolans och skolans kontext (för vidare läsning om popu-

lärkulturens plats i och utanför skolkontexten, se även Dyson, 1999, 2001, 

2010). 

Det blev i mitt material även tydligt att de ramsor och roliga historier som 

barn traderar över tid inte bara omtolkas, utan också finner nya, snabbare ut-

tryck, t.ex. genom att ett klipp på YouTube blir omåttligt populärt och skapas 

i nya variationer, för att sedan försvinna till förmån för nästa fluga, nästa kul-

turuttryck. De äldre barnen såg ofta på olika filmer på YouTube tillsammans 

med sina yngre syskon, och det som stod i centrum vid ett tillfälle hade vanli-

gen ersatts av något annat till nästa träff. I relation till nätet kan det utvecklas 

en sensationskultur på skolgården och fritiden menar Forsman (2014:82), och 
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att ha kännedom om olika filmklipp på YouTube är också något som kan ge 

status, inte minst om filmerna handlar om speciellt äckliga eller otäcka klipp. 

Under mitt fältarbete, blev låten ”Fest hos Mange” med gruppen Mange 

Makers väldigt populär.26 Melvin spelade den för mig när jag besökte familjen 

i början av oktober och låten fanns sedan med i familjen under resterande be-

sök, ofta som bakgrundsmusik till dataspelen, men också genom att Melvin 

själv sjöng den. Melodin är förhållandevis enkel, och Melvin började laborera 

med texten. Han bytte ut raderna ”Fest hos Mange”, och ersatte dem med rader 

som handlade om honom själv. När han klarade en svår passage i ett dataspel, 

sjöng han ”det går bra nuu, för Melvin, Melvin, Melvin, jag är bäst ju, ja, 

Melvin, Melvin, Melvin” (fältanteckning 2011-11-01). Låten fick också vari-

anter på julteman. Willett (2011) menar att när barn leker med och approprie-

rar populärkulturella sånger så erhåller de också en förståelse för hur musik är 

konstruerad. Genom ett eget prövande med låtens struktur, får Melvin inte 

bara kunskap om rim och satsmelodi utan utvecklar också rytmiskt och tonalt 

gehör. Exemplet visar på hur medialiseringen och multimediala uttryck är en 

integrerad del av barns liv. 

Populärkulturella referenser kan också användas som gemensam lekjar-

gong i en familj (Dyson, 2003). När jag besöker Carles och Ella i mars (2011-

03-30), ropar Carles när han ska gå på toaletten, ”jamen jag stängde ju dörren”, 

vilket får mamma Lisa att skratta gott. Vid min frågande min förklarar hon att 

det är ett skämt från ett reklaminslag och Carles berättar senare för mig vad 

reklamen handlar om. Kommentaren är alltså en replik på ett reklaminslag 

från apoteket Kronans droghandel, där en pappa i familjen sitter på toaletten 

med dörren stängd. Den öppnas dock gång på gång av olika familjemedlem-

mar som kommer in och visar upp något de köpt, och kommenterar då samti-

digt att pappan sitter på toaletten med öppen dörr, vilket får honom att utropa; 

”jamen jag stängde ju!”.  

Sannolikt fanns betydligt fler mediereferenser och röster i barnens skämt 

och lekar, vilka gått mig obemärkt förbi då jag inte var bekant med källorna. 

Exemplen pekar också på hur den omgivande kulturen är i ständig rörelse och 

hur det estetiska och antropologiska kulturbegreppet flyter samman. 
  

                                                      
26 Musikvideon fick över 1 miljon visningar på YouTube efter en vecka, och hade i augusti 

2012 över 7 miljoner visningar. "Fest hos Mange" nådde platina hösten 2011. (http://sv.wiki-

pedia.org/wiki/Mange_Makers).  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mange_Makers
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mange_Makers
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Med medier som råmaterial 

Johansen (2012) menar att det mest omedelbara sammanhanget mellan medier 

och lek är när barn leker något de sett på film eller TV (se även Rönnberg, 

2006). Barnen hämtar då inspiration från mediernas berättelser, karaktärer, 

musik eller visuella uttryck och omsätter det i egna lekar. Mitt första exempel 

visar just detta. Mimmi och Luke är inne på Mimmis rum. Plötsligt säger 

Mimmi ”jag ska vara hon, den elaka”. Det tycks vara leksignalen (Bateson, 

1976) för att barnen ska leka ”Svärdas”, en lek som bygger på att de är karak-

tärerna Mejla och Karl från barnprogrammet Barda.27 Jag blir förstås nyfiken 

och frågar vad det är för lek, varpå främst Luke ägnar en god stund åt att be-

rätta om programmet och om de olika rollerna, medan både han och Mimmi 

tar på sig speciella kläder och plockar fram plastsvärd. Sen börjar de fäktas 

mot varandra.  

 

Exempel 14 

Deltagare: Mimmi 3 år, Luke 5 år 

Plats: Mimmis rum och vardagsrummet 

(2010-12-13, film 1 05.08–06.59)   

  

1 Mimmi: (barnen fäktas med svärden mot varandra) Svärdas, 

svärdas, svärdas. (se bild 7) Karl slår väldigt snabbt.   

 Ylva: Ja, det var värst. 

 Mimmi: Hjälp! Luke! Sluta! 

5 Luke: (sänker sitt svärd och säger till mig) Jag har försvarat 

dig. Jag har långt hår. Och ljustmörkt. (börjar slå med 

svärdet mot Mimmi igen) 

 Mimmi: (Slår tillbaka) Och jag har också väldigt mycket hår.  

 

10 

Luke: Sen ramlar nån. Och det blir du. Och dör (riktar svär-

det mot Mimmis mage). Nu svärdar jag dig i magen så 

du dör.  

 Mimmi: Nä, man ramlar då.  

 Luke: Ja, och dör. 

 Mimmi: (till mig) Men då får du gå ut.  

15 

 

 

 

 (Jag lämnar rummet och skjuter igen dörren. Genom 

springan hör jag Mimmi säga: ”Men jag dog inte”. 

Efter en stund kommer barnen ut och fortsätter strida 

med svärden ut till soffan i vardagsrummet. Där sitter 

                                                      
27 Barda är ett rollspel som sändes på Barnkanalen under perioden för mitt fältarbete.  Barda är 

ett magiskt land och barnen som deltar i rollspelet kämpar mot ondskan som hotar folket i 

Barda. I varje avsnitt kommer två nya barn för att vara med i rollspelet. De vet inget om vad 

som ska hända, vilka roller eller vilket uppdrag de ska få. Uppdraget får de av spelledaren Karl. 

Barnen möter sedan ett antal figurer/karaktärer på sitt uppdrag – en del goda, andra onda 

(http://www.svt.se/barnkanalen/barda/) Mejla är en ond häxa i rollspelet.   

http://www.svt.se/barnkanalen/barda/
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pappa Glenn och barnen upplyser honom om vilka de 

är och att de svärdas).  

 Luke: (sänker svärdet) Nu har vi svärdat klart.  

 

Inom det kommunikationsteoretiska perspektivet på lek framhålls ofta att barn 

har ett särskilt språk när de leker. Att upprepa ett verb eller substantiv är en 

vanlig "formel" för att annonsera lekaktiviteter och visa att tid förflyter: t.ex. 

”vispa, vispa, vispa” eller ”åk, åk, åk” (Garvey, 1990; Knutsdotter Olofsson, 

1987; Schwarzman, 1979).  Mimmis ”svärdas, svärdas, svärdas” i rad 1-2 är 

ett exempel på det.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7. Mimmi: 'Svärdas, svärdas, svärdas'. 

 

Luke för också handlingen framåt genom sin kommentar att någon ramlar och 

dör (rad 9). Mimmi accepterar först att vara den som dör, men då jag lämnat 

rummet hör jag henne säga ”jag dog inte” (rad 16). På det viset fortsätter leken 

en stund till, tills den ebbar ut framme vid soffan i vardagsrummet.  

Drotner (2003) beskriver i en studie av danska barns förhållande till Dis-

ney, hur barn i leken kan laborera med de välkända rollerna och ändra dem så 

att de passar deras egen agenda. De kan existera utanför den egentliga rambe-

rättelsen. Ett liknande handlande noterar jag även hos Luke och Mimmi. Två 

månader senare leker barnen pirater i föräldrarnas säng. Efter en stund frågar 

Mimmi om de ska svärdas. Och tillägger ”du kan vara Karl då. Och jag Mejla. 

Och nu åkte vi båt” (2011-02-15). Den ursprungliga leken från programmet 

Barda flyttas alltså här till en ny kontext (se även Dyson, 2003).  

Att barn leker på detta vis är inget nytt (Johansen, 2012). Det som har för-

ändrats, menar Johansen (2012), är att det för barn idag kan vara en nödvän-

dighet att besitta kunskap om olika medieberättelser och deras karaktärer för 

att få tillgång till leken (se även Lunde Vestad, 2013). Såväl Sparrman (2002) 

som Willett (2011) och Änggård (2005a) visar dock hur barn till fullo deltar 
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i, och påverkar, lekaktiviteter och sånger trots att de inte har kunskap om den 

ursprungliga medietexten.  

Johansen (2011, 2012) betonar vidare att barn inte bara hämtar stoff och 

inspiration från medierna utan att medieartefakter också kan fungera som lek-

redskap i sig självt, under förutsättning att man vet hur de fungerar. Ett exem-

pel på det fick jag av Tobias och Todds föräldrar när jag gjorde min föräldra-

intervju med dem. Det hade då förflutit en tid sedan jag sist såg familjen, och 

pojkarna var nu väldigt intresserade av fotboll, de både spelade och tränade 

fotboll, såg matcher på TV samt spelade fotbollsspelet Fifa på datorn. Spelet 

Fifa är licensierat av internationella fotbollsförbundet, Fifa, vilket innebär att 

spelet har samma ligor, lag och spelare som i verkligheten. Spelet uppdateras 

varje år och har en bra grafik vilket gör att spelarna ser ut som de gör på riktigt. 

Distinktionen mellan vad som är verkligt och vad som är representation, mel-

lan det ”riktiga” och det föreställda, blir därmed påtagligt, vilket pappa Lasse 

också påtalar i exemplet. 

 

Exempel 15 

Deltagare: Lasse och Moa (föräldrar till Tobias och Todd) 

Föräldraintervju 2012- 02 -09 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

Lasse: En grej med Tobias fotbollsspel är att han nästan upplever 

det som att han ser en match på TV. Han kan sitta och prata 

i flera dagar efteråt, om nån snygg dragning. Alla gubbar 

har ju liksom lite olika dragning och så, så han vet ju att om 

man gör på ett visst sätt så får man den spelarens special-

dragning. Som typ Messi kan få upp bollen och skjuta på 

volley eller göra en bicykletas eller så. Och då är det nästan, 

han kan prata om det på liknande vis som om han sett en 

Champion League match på TV.  

10 

 

 

Moa: /---/ Ja, för så var det igår när han spelade och vi andra satt 

härute (.) Han stod och ropade hela tiden; ”nu gjorde Tobias 

Hysén mål!” ”Aah, vad braa!”, ropade Todd tillbaka. Och 

”nu gjorde han och han så och så”, alltså verkligen kom-

menterar allting, precis som att det var på riktigt liksom. 

15 Lasse: Det var så när det var kompisar här och spelade också. Så 

var det också som att de väntade in och ropade in alla när 

reprisen var, och kunde köra reprisen flera gånger bara för 

att visa liksom. Så de ser det inte riktigt som ett dataspel. 

 

20 

Moa: Nä, för det går nog ihop, för det är dataspelet, och sen ritar 

han upp matcher med bollar och huvuden, pilar, taktik och 

lag, på vanligt papper, och så har de turneringar på det här 

lilla fotbollsspelet, som är ett vanligt spel och sen har vi 

riktiga fotbollsmatcher – och att spela fotboll (.) jag tror att 

det är en och samma värld liksom, som hör ihop. 



 

 

130 

 

Det Moa och Lasse synliggör i berättelsen om sönernas aktiviteter, är just hur 

gränserna mellan digitalt och analogt suddas ut. Barnen använder sig av en rad 

olika artefakter för att leva ut sitt intresse. Johansen (2011) har ett liknande 

exempel och menar att barn talar om, spelar och drömmer om fotboll i sig inte 

är något nytt fenomen, men att det intressanta är att det nu sker på så många 

olika medieplattformar. 

Star Wars-filmerna har redan omnämnts som ett mediefenomen som har 

fascinerat och lockat barn och vuxna under en längre tid, och som idag rymmer 

filmer, digitala spel, böcker och leksaker med mera. Star Wars var också ett 

välbekant ämne hos många av familjerna jag besökte, och här ges ett exempel 

från Luke och Mimmi. Luke fick spelet Lego Star Wars under den period som 

jag besökte familjen och absorberades starkt av dess universum. Han valde ju 

också sitt fingerade namn efter karaktären Luke Skywalker. Vid ett av mina 

besök berättade Luke strålande glad att han nu också sett filmerna. Hans 

mamma suckade och sa att det hade skett hemma hos en kompis. Själva hade 

de tänkt vänta något år med att visa dem. När Luke spelade spelet gav han ofta 

förklarande kommentarer till vilka de olika spelarna var, eller tryckte på paus 

och visade mig noggrant. Han kunde också berätta om karaktärer som var ro-

liga att leka och hur han och kompisarna brukade göra. Pål Aarsand (2010) 

visar i en artikel hur pojkar förhåller sig till Star Wars-fenomenet på olika sätt, 

beroende på vilken aktivitet som står i fokus. I spelandet krävs kompetens att 

hantera konsoler och förstå spelets struktur, medan att leka Star Wars utomhus 

handlar mer om att använda berättelsens karaktärer och berättelser (narrativa 

uppbyggnad) för att förhandla om roller och lekramar. 

Nästa exempel illustrerar just olika sätt att förhålla sig till, och använda Star 

Wars-världen på. Det börjar med att Luke sitter en lång stund i soffan och 

spelar. Han kommer med förklarande kommentarer och affektrop (response 

cries; Goffman 1981; för exempel på barn, medier och affektrop, se Aarsand 

& Aronsson, 2009). Detta är också ett sätt att få mig delaktig i hans aktivitet. 

Flera av kommentarerna handlar också om skillnader mellan filmen och spelet 

och medan Luke spelar ger han referenser till både filmerna och spelet.  ”Jag 

var han nu. Men i filmen har jag långt hår. Den har jag inte gjort. Men jag har 

sett den” (2011-06-14). Obehindrat växlar han alltså mellan att hänvisa till 

ömsom filmerna, ömsom spelet han nu spelar. Efter en stund kommer Mimmi 

och sätter sig på soffkanten. Ett bra tag tittar hon bara på det Luke gör i spelet, 

men efter stund bjuder hon in honom till lek. 
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Exempel 16 

Deltagare: Mimmi 4 år, Luke 6 år 

Plats: vardagsrummet  

(2011-06-14, film 2, 23.58-.38–24.15 + film 3 00.22- 00.45) 

 

1 Mimmi: Luke, ska vi leka Star Wars? 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Luke: Nej. Jag tänker faktiskt vara Chewbacca nu. Och då 

har jag en pilbåge. När jag är Chewbacca. Kolla vilken 

pilbåge jag har. Och jag (ropar) Attaaackar! /---/ 

(strax därpå äter barnen mellanmål och kameran är 

avstängd. Medan de äter frågar Mimmi igen om de 

ska leka Star Wars men får ett nekande svar av Luke.  

Efter fikat återgår Luke till spelet och Mimmi sitter 

tyst och tittar på.)  

10 Mimmi: (vänder sig till mig) Jag är Leia.  

 Luke: Och jag är Kanobi då. 

 Mimmi: Och då föder jag bebisar. När jag leker ettan, då föder 

Leia bebisar. 

 Luke: Nää, inte ettan, det är reklam. 

15 Ylva: Vaddå ettan och föder bebisar? 

 Luke: Inte ettan, det är i reklamen Leia föder bebisar. 

 Ylva: Jaha. 

 Mimmi: Men jag ska föda bebisar (.) och då gör jag det i rekla-

men. 

 

När Mimmi inledningsvis frågar om de ska leka Star Wars, syftar hon på en 

rollek. Luke svarar nekande, och att han faktiskt tänker ”vara Chewbacca nu”, 

dvs. fortsätta med sitt spelande och då som avataren Chewbacca som utför 

attacker i spelet (rad 2-4). Men så säger Mimmi till mig att hon är Leia, vilket 

Luke direkt kommenterar genom att berätta att han då är Kanobi (rad 10,11). 

Tydligt är alltså att barnen redan har etablerat en klar lekvärld, en slags 

mamma-pappa-barn lek med fastställda roller, Leia och Kanobi.  

Vidare vill jag rikta uppmärksamhet på Mimmis kommentar ”när jag leker 

ettan” (rad 12). ”Ettan” syftar här på den första Star Wars-filmen. Mimmi har 

inte sett Star Wars-filmerna, och hon spelar inte heller spelet Lego Star Wars.  

Däremot är hon klar över att det finns flera filmer om Star Wars och har skapat 

sig en uppfattning om några av karaktärerna, vilka hon använder sig av som 

resurs för att skapa gemenskap och få till stånd andra lekar med sin storebror. 

Luke protesterar raskt mot Mimmis kommentar och menar att det faktiskt är i 

reklamen som Leia föder barn (rad 16). Luke har sett alla sex Star Wars fil-

merna, men kopplingen han gör till Mimmis uttalande är inte till dessa utan 

till en reklamfilm för filmerna. Han visar därmed också att han har större kun-

skap om Star Wars och filmerna än sin syster. Det är också intressant hur bar-
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nen har valt att fokusera på några specifika Star Wars karaktärer. I originalfil-

merna är det drottningen Padmé som i Episod III föder barn, tvillingar Luke 

och Leia. Padmé finns dock inte alls med i barnens lek kring Star Wars-värl-

den. För Mimmi är det inte heller viktigt var i berättelsen barnen föds, det 

centrala är att det sker, vilket hon enkelt löser genom att konstatera att hon får 

föda ”i reklamen” (rad 19). Figurerna från Star Wars existerar här utanför den 

egentliga ramberättelsen, och barnen väljer medietexter och karaktärer utifrån 

vad som fyller deras syften bäst (jfr Drotner, 2003; Dyson, 2003). Barnens 

lekramar ser därigenom olika ut beroende på om de spelar Star Wars eller mer 

fritt leker Star Wars (jfr Aarsand, 2010). Slutligen pekar exemplet också på 

det enorma intertextuella kretslopp som Star Wars ingår i och som är en del 

av barnens medievärld.  

Big Brother som resurs för självpresentation 

I kapitel sex visade jag, med stöd av Goffman (1959/ 2014) hur musik kan 

användas som en resurs för att presentera och framhålla sidor av oss själva för 

att därigenom påverka våra medaktörers uppfattningar om oss. Här vill jag 

synliggöra hur även andra medier kan fylla en sådan funktion (exempel 17a 

och 17b). De mediebilder som omger barnen i deras vardag, inspirerar, an-

vänds och laboreras med i deras lekar. Såväl medietexter som samhälleliga 

debatter rymmer normer och värderingar om vad som kan förstås som god och 

lämplig barnkultur (Johansson, 2000; Petterson, 2013; Sparrman, 2002; Will-

ett, 2011). I Matilda och Marias rum står en sminkdocka på skrivbordet som 

flickorna bestämmer sig för att leka med när jag kommer in i rummet för att 

filma. Det som till en början framstår som en frisörlek, visar sig senare handla 

om dokusåpan Big Brother.  

 

Exempel 17a 

Deltagare: Maria 5 år, Matilda 8 år 

Plats: Flickornas rum 

(2011-06-07, film 1, 02.42-11.54. Texten är nerkortat mot originalet) 

 

1 Matilda: Vi kan leka med den här. 

 Maria: Vi leker att vi är frisörer! Och så kan du skriva att ”då 

var dom frisörer”. 

 Ylva: I boken? 

5 Maria: Ja, ”då lekte dom frisör” kan det stå. 

 Ylva: Mm.  

 Matilda: Maria, var är sakerna? (hämtar en blåprickig pappers-

påse från hyllan)  

 

10 

Maria: Jag vet inte. Matilda, vad får jag göra? (sätter sig vid 

bordet nära sminkdockan) 

 Matilda: Vänta. Jag ska sminka. 
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 Maria: Du ska sminka, och jag ska (.) Jag vet inte.  

 

 

15 

 (Flickorna jobbar sedan en lång stund med dockans 

hår, ibland i tystnad, ibland pratar vi om annat. Efter 

ett tag börjar Maria pilla med sakerna som finns i pap-

perspåsen.)  

 Maria: (tar upp en hårklämma ur påsen och säger med mörk 

röst) Åh! Vill prinsessan ha en krona? 

 Matilda  (Med tillgjord flickröst) Nej tack! 

20 Maria: Det ska bli! (Sätter hårspännet på dockans huvud).  

 Matilda: Nej tack sa jag! 

 Maria: Så nu har du fått en krona! Eller vill du inte ha en 

krona? 

 Matilda: (med vanlig röst) Nej! 

25 Maria:  Såå! Här är din lilla krona! (skrattar)  

 Matilda:  Men Maria! Ta av dom nu.  

 

25 

Maria:  (tar bort hårspännet och säger med vanlig röst) Här är 

en tova Matilda.  

 Matilda: Bra. (…) Hon är med i Big Brother nämligen. 

 

Barns lek kan beskrivas som ett relationsarbete, vilket till stor del bygger på 

olika förhandlingar (Aronsson, 2012; Schwartzman, 1979): vad och hur bar-

nen ska leka, hur lekvärlden ska se ut och vilka roller de inblandande ska ha. 

I exemplet är flickorna inledningsvis överens om hur ramen för leken ska se 

ut, de är frisörer och dockan är deras kund. Vad gäller fördelandet av roller är 

det intressant att iaktta hur båda flickorna direkt positionerar Matilda som den 

som bestämmer i leken. Maria gör det genom att fråga Matilda om vad hon 

får göra, vilken roll hon ska ha i leken (rad 9) och Matilda gör det genom att 

ta kommandot över sminksakerna och dessutom tydligt uttala att det är hon 

som ska sminka dockan (rad 7, 11).  

Så snart Maria kommit med förslaget att flickorna ska vara frisörer, vänder 

hon sig till mig och säger att jag kan skriva det i boken (rad 3, 5).28 Hon gör 

alltså här en slags metareflektion kring sin egen aktivitet, och visar i och med 

det att hon är mycket väl medveten om att jag filmar det hon gör, och även 

kommer att sätta det på pränt i en bok.  

Aktiviteten med sminkdockan pågår under en förhållandevis lång stund, 

och även om flickorna pratar om annat under tiden, ligger fokus hos dem båda 

på att göra dockan fin. Men efterhand är det tydligt att Maria tröttnar och hon 

försöker då förhandla om lekramen och utveckla sin roll. Ett ändrat tonläge 

kan fungera som en signal till lek (Garvey, 1990; Goodwin & Kyratzis, 2012) 

och Maria tillämpar just denna strategi för att få leken att ändra riktning och 

låta sminkdockan bli en prinsessa istället (rad 18). Matilda svarar på Marias 

                                                      
28 Se Metodkapitlet för vidare läsning om hur jag presenterade mig och mitt arbete för de del-

tagande barnen.  
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inbjudan genom att själv anamma en ljusare stämma men låter dockan svara 

nej. Maria utmanar dock sin storasyster och låtsas inte om svaret utan fortsät-

ter att prata med dockan utifrån att hon är en prinsessa (rad 22, 25). Matilda 

återgår då snabbt till sin vanliga röst och kommenderar sin lillasyster att ta 

bort hårspännet som ska föreställa prinsessans krona (rad 26). Marias försök 

att förhandla om leken misslyckas alltså varpå hon återgår till den ursprung-

liga lekramen. Matilda ger ett uppmuntrande ”bra” till Maria och säger sedan 

efter en stund att dockan är med i Big Brother (rad 29).  

Vygotskij (1967) menar att lek är ett sätt för barn att utforska sådant som 

de önskar sig, är intresserade av eller vill prova. Jag tolkar Matilda som att 

hon är nyfiken på vuxenvärlden och de attribut som hör den till. Sminkandet 

av dockan fyller en sådan funktion, likaså att placera dockan i dokusåpan Big 

Brother (vilket helt omöjliggör att hon kan vara en prinsessa). Willett (2011) 

menar att barn har god kännedom om de diskurser, normer och värderingar 

som omger barn, populärkultur och mediekonsumtion och som bland annat 

handlar om vad som är lämpligt att konsumera och utföra och att de förhåller 

sig aktivt till dessa (se även Dyson 2003; Sparrman, 2002; Änggård, 2005b). 

Big Brother tycks för Matilda vara en symbol för något som är coolt och vuxet, 

men också förbjudet för en åttaårig flicka, och hon använder här programmet 

som utgångspunkt för presentera sig själv inför mig, och laborera med vem 

hon vill vara. Denna självpresentation (Goffman, 1959/2014) fortsätter även 

senare under mitt besök. Vi är fortfarande i flickornas rum men pratar då om 

hur deras kvällsrutiner ser ut. Matilda berättar om program hon brukar se på 

kvällen och räknar upp program som hon tycker är bra. Även mamma Louisa 

är i rummet och hon reagerar omgående på det Matilda säger.  

 

Exempel 17b 

Deltagare: Maria 5 år, Matilda 8 år, mamma Louisa 

Plats: Flickornas rum 

(2011-06-07, film 3, 21.30–23.21) 

 

1 Matilda: Ett bra program tycker jag är 112-på liv och död, Luf-

tens hjältar och Livräddarna. Det är dom bästa pro-

grammen som finns. OCH Big Brother!  

 

5 

Mamma L:  Fast Big Brother tittar inte du på Matilda! Du får inte 

titta på det.  

 Matilda:  Joho.  

 

 

 

10 

Mamma L: Du har tittat på det, typ, en halv gång, tills jag och 

pappa sa ”vad är det du tittar på?”, Nej det får du inte 

titta på. Så sitt inte och säg att du tittar på det för det 

gör du inte.  

 Matilda: Joo! 

 Mamma L: Nej. För du sover när det går.  
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 Matilda: Nej (.) Mamma, jag är uppe till typ, jag är vaken till 

typ tio ändå. Sen somnar jag.  

15 Mamma L: Sluta överdriv.  

 Ylva: Är det någon i din klass som säger att de tittar på Big 

Brother?  

 Matilda: Ja. Edvin och Fredrik. Faktiskt.  

 

20 

Mamma L: Jasså. Det var märkligt. För det är inget bra program 

för barn.  

 Matilda: Jo. 

 Mamma L: Nej.  

 Matilda: Varför är det inte det? 

 

25 

Mamma L: För att det är ett vuxenprogram som inte är så lämpligt 

för barn. För de visar saker som inte är så bra för barn.  

 Matilda: Som vaddå? 

 Mamma L: Typ öh (.) Ja, tuttar och rumpor och dom dricker väl-

digt mycket sprit och gör konstiga grejer. 

 Matilda: (fnissar) Men det har ju jag också mamma!  

30 Mamma L: Du har väl inte druckit massa sprit?  

 Matilda: Nä, men jag har tuttar och rumpa. (både Matilda och 

Maria skrattar) 

 

 

35 

Mamma L: Ja, fast du har inga stora tuttar och stor rumpa. Men i 

vilket fall, det är inte så bra, de gör inte så smarta gre-

jer. 

 Maria: (skrattar) Jag har bara pyttesmå tuttar och rumpa.  

 Mamma L: Förresten är det slut, det går inte längre.  

 Matilda:  Vem vann då? 

 Mamma L: Han, Simon. 

40 Matilda: Åh, han var x 

 Mamma L: Så du behöver inte tänka på Big Brother längre, för det 

finns inte.  

 Matilda: Jag kommer ändå att tänka på det. 

 Ylva: Vad är det som du tycker verkar bra med det, Matilda? 

45 Matilda: Jag vet inte, de är så bra bara.  

            Mamma L: Du vet inte eftersom du inte har tittat på det. Så är det. 

Därför kan du inte svara. Du löjlar dig bara.  

 

Dokusåpor är ett av många ämnen som debatterats i relation till barn och me-

dier. De moraliska gränserna för innehåll och utformning tänjs fortlöpande 

och i diskussionen finns en oro för att barn ska introduceras till opassande 

material och allt för tidigt bli varse vuxenvärldens mörka sidor genom sexua-

liseringen av det offentliga rummet (Furhammar, 2006; Rönnberg, 2006). Vi-

dare tillmäts inte dokusåpor i regel några högre kvaliteter och de anses ofta 

vara behäftade med ett lågt kulturellt kapital (Edin, 2005; Hill, 2004). Exemp-

let visar hur Matilda, men också mamma Louisa vill framhålla sidor av sig 
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själva, både i relation till varandra men också i relation till mig som betraktare 

och till en vidare samhällelig kontext. 

Matilda använder TV-programmet som en resurs för att visa att hon har 

kunskap och kännedom om en vuxen arena. Programmet blir ett sätt för henne 

att markera ålder och testa såväl Louisas som sina egna gränser. Därigenom 

utmanar hon också rådande normer och värderingar kring dokusåpor och vad 

som anses vara lämpliga program för barn. Att Matilda har en ganska vag 

uppfattning om vad Big Brother egentligen handlar om är tydligt, trots det 

framhärdar hon flera gånger att hon har sett programmet och att hon tycker att 

det är bra (rad 3, 45).  

Detta gör Louisa märkbart irriterad. Hon är mån om att understryka att Ma-

tilda faktiskt inte får se programmet, och att det går på tider när Matilda sover. 

Big Brother blir här ett maktspel om ålder, och vad olika åldrar tillåter och 

inrymmer (jfr Forsman, 2014). Louisa vill inte godkänna att en åttaåring tittar 

på Big Brother och hon poängterar för Matilda att programmet inte lämpar sig 

för barn (rad 20, 24) För Louisa handlar diskussionen också om att (troligen 

delvis i relation till mig) framställa sig själv som en god och ansvarsfull för-

älder som omfattar rådande värderingar kring programmet. Men Louisa ham-

nar i en besvärlig situation, hennes förklaring om att programmet bland annat 

innehåller tuttar och rumpor (rad 27) skapar fniss och skratt hos flickorna, men 

också förvåning. Matilda menar att hon ju också har tuttar och rumpa, men får 

då till svar att hon inte har stora tuttar och stor rumpa, vilket får Maria att 

framhålla att hennes tuttar och rumpa är pyttesmå (rad 36). Louisas vidare 

förklaring om att de deltagande i programmet inte gör ”så smarta grejer” (rad 

34) går obemärkt flickorna förbi, som istället fokuserar på storleken på tuttar 

och rumpor, som ett riktmärke för bra och dåliga program. Louisa försöker då 

istället säga att programmet är slut, vilket kan förstås som ett sätt att därige-

nom komma ur diskussionen, och hon berättar för Matilda vem som vann, 

varpå hon avslöjar att hon själv tittat på, eller i alla fall har kännedom, om 

programmet och dess vinnare. Exemplet visar hur medier utgör råmaterial för 

barnen för att laborera, utmana och ifrågasätta gränser och föreställningar om 

ålder och barndom. Det synliggör också hur svårt det som förälder kan vara 

att förhålla sig till alla de medietexter som barnen möter, och i stunden finna 

argument för varför regler och ramar ser ut som de gör. 

TV och YouTube i barns lekkulturer 

I det här kapitlet har olika teoretiska perspektiv och forskare fått komma till 

tals kring ämnet lek och medier. Detta med syfte att synliggöra den breda för-

ståelse, och gemensamma utgångspunkt som finns för att barn använder sig 

av den omgivande kulturen i sina lekar och i sitt meningsskapande. En rik 

flora av olika medier, röster och texter utgör en viktig del av barns vardagsliv 

och skapar en gemensam plattform för samtal och lekar. Barnen använder de 
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karaktärer och narrativer som passar deras syften bäst och beroende på situat-

ionen kan lekramarna kring ett och samma tema (t.ex. Star Wars) se olika ut 

(jfr Aarsand, 2010). Vidare har jag synliggjort hur syskonen inte endast häm-

tar inspiration från medierna utan att artefakterna i sig kan fungera som lek-

redskap och hur gränserna mellan det virtuella och verkliga, mellan analogt 

och digitalt många gånger flyter samman. Kapitlet har också pekat på hur me-

dier blir ett sätt att markera ålder. Program som inte definieras som barnpro-

gram kan av barnen själva ses som rika källor till information om vuxet liv. 

Innebörder och förståelser om vad barndomen bör inrymma och vad som är 

lämplig och passande kultur för barn utmanas och förhandlas. Detta samman-

taget pekar på att det inte är meningsfullt att särskilja barns lek från medier, 

eller tala om analogt eller digitalt, utan fokus bör istället ligga på vad barn gör 

med de medier de har omkring sig, och då med en öppenhet för alla de uttryck 

och intryck som framträder (jfr Johansen, 2012). 
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Kapitel 8. Konsumtionens plats i barns 
medievärldar 

Kan man dra en gräns för vad som är konsumtion och vad som inte är det fun-
derar jag på vägen hem från Luke och Mimmi. Som så många gånger under det 
här fältarbetet upplever jag det som att jag kliver in i ett gytter av bilder, texter 
och prylar, att det är omöjligt att fastslå var en mediehändelse börjar och en 
annan slutar (fältanteckning 2011-06-14). 

 

 

Både barn och vuxna lever idag i ett samhälle där konsumtion har en given 

och självklar plats. Överallt möter vi bilder, texter och symboler med syfte att 

skapa begär och som uppmanar oss att konsumera. Konsumtion, bilder och 

medier är så sammansmälta med varandra att det är svårt att skilja mellan rol-

len som konsument och rollen som betraktare (Sjöberg, 2013). Att vara kon-

sument och ägna sig åt konsumtion är därigenom något som inte går att välja 

bort menar barnkonsumtionsforskaren Daniel Thomas Cook (2013). Detta 

faktum till trots, är barns roll i relation till konsumtion, i likhet med deras 

relation till medier, ett laddat och polariserat fält, ofta fyllt av moraliska un-

dertoner. Barn framställs antingen som kompetenta, sociala aktörer eller som 

sårbara, naiva individer i behov av skydd (Buckingham, 2000). I takt med att 

barn under senare år har blivit en allt tydligare målgrupp, som marknaden för-

söker nå genom att använda ett spektrum av tekniker långt utöver konvention-

ell reklam, har debatten polariserats ytterligare (Buckingham & Tingstad, 

2010). Marknadsförare hävdar ofta att barn i denna kommersiella miljö ges 

empowerment, att barns behov och önskningar, som i stort sett tidigare igno-

rerats eller marginaliserats, nu får utrymme och röst.  I medier och bland all-

mänheten gror emellertid en växande oro över barndomens kommersialisering 

och barn ses här som offer för en kraftfull och manipulativ form av konsu-

mentkultur (Buckingham & Tingstad, 2010). Diskussionen kan relateras till 

synsättet på barn som human beings och humans becomings (Lee, 2001), ett 

begreppspar som diskuterats i avhandlingens inledning.  

Cook (2005, 2013) hävdar dock att denna typ av samhällsdebatt i själva 

verket inte alls har med konsumtion att göra, utan snarare handlar om olika 

sätt att tolka, förstå och definiera vad barn och barndom är och bör vara. Det 

är ytterst sällan som barns egna röster eller perspektiv inkluderas i dessa dis-

kussioner (Buckingham, 2007). För att debatten ska nyanseras bör barns kon-

sumtionskultur studeras i relation till andra sociala faktorer, såsom familj, 
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kamratgruppen och skolan och barns röster tydligt lyftas fram (Buckingham 

& Tingstad, 2010; Cook, 2009). Sparrman och Sandin (2012) använder be-

greppet situerad konsumtion för att betona just den kontext och de sociala pro-

cesser som konsumtion alltid är bundet till. De menar även att det inte är någon 

idé att särskilja barn som en särskild (risk)kategori, då både barn och vuxna 

konsumerar i ett sammanhang och som en del av sociala relationer, och deras 

beteenden många gånger ser likadana ut. Utmaningen, påtalar Sparrman & 

Sandin (2012), ligger istället i att undersöka vad konsumtionssamhället bety-

der för de barn som lever i det, hur de skapar mening kring produkter och vilka 

värden de förknippar med pengar och konsumtion, och att göra detta utan att 

moralisera över eller fördöma de resultat som framträder (se även Cook, 2013 

& Ekström & Tufte, 2007).  

Föreliggande kapitel syftar till att belysa det samband som jag menar finns 

mellan barns mediebruk och barns konsumtion, något som aktualiserats av 

barns ökade medieanvändning som går allt längre ner i åldrarna. För att få en 

vidgad förståelse av den explosiva utvecklingen av mediebruk hos barn, och 

de processer som följer i dess spår, är det av vikt att också undersöka vilken 

plats konsumtion har, och ges, i relation till barns medievärldar.  

Ett sätt att göra det kan vara att studera den marknad av merchandising, 

alltså olika typer av kringprodukter, som är en given följeslagare till de medi-

etexter som vänder sig till barn. Överallt i barnens rum mötte jag leksaker, 

planscher, tidningar, plastfigurer, böcker och datorspel som bar motiv från 

kända personer eller berättelser; Eric Saade, Hannah Montana, Bamse, Star 

Wars eller Barbie. Begreppet transmedial intertextualitet (Kinder, 1991) an-

vänds för att beskriva hur bilder transporteras mellan olika medier och ut-

trycksformer. Sparrman (2002) tolkar Kinders begrepp utifrån hur bilder refe-

rerar till varandra och hon visar i sin avhandling hur en och samma bild dyker 

upp i olika medier och därigenom skapar ett nätverk av olika produkter. Kän-

disar eller figurer i populära berättelser blir visuella symboler i en enorm kom-

mersiell produktion varpå bilden fungerar som en logotyp, ett varumärke, som 

skapar igenkänning hos barn. Detta är en aspekt, och en del av konsumtionen 

i barns medievärldar. Men minst lika central är de fysiska artefakternas roll, 

själva medieprodukterna. 

Med utgångspunkt i ett synsätt på konsumtion som ett socialt och kulturellt 

fenomen, studerar jag de tekniska apparaternas betydelse för barnen och hur 

dessa tillskrivs mening. Datorer, mobiler, wii-spel eller Nintendokonsoler 

kostar pengar. Detta gör också många av de spelsajter på internet som erbjuder 

barnen särskilt medlemskap. Det är utifrån ett sådant ekonomiskt perspektiv 

som konsumtion undersöks i detta kapitel. Vidare studeras hur särskilda med-

lemskap på spelsajter eller Communitys säljs in som idé till barn och föräldrar.    

Som analytiskt redskap tillämpas här Bourdieus (1984) begrepp kapital. Ka-

pital är ett centralt begrepp i Bourdieus sociologi och kan förstås som de till-

gångar, kunskaper och erfarenheter som är sammanlänkade med en individ 

och som kan användas som resurser för att positionera sig i olika praktiker 
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eller fält. ”(K)apitalet är ett socialt förhållande, det vill säga en social energi 

som inte existerar och producerar sina effekter någon annanstans än inom det 

fält där det producerar och reproducerar sig självt” (Bourdieu, 1993:270). Den 

makt, eller erkännande och legitimitet, som en individ tillskrivs på ett fält be-

ror således på vilket specifikt kapital som kan mobiliseras och vad som är 

gångbart på just den marknaden.29 

De äldre barnen i materialet har en mer framträdande roll än sina yngre 

småsyskon i kapitlet, eftersom de tydligast diskuterade och orienterade sig 

mot konsumtionsaspekter. Även föräldrar ges här ett större utrymme då det är 

de som sätter ramar för barnens konsumtion och de som (oftast) betalar.  

Forskning om barn och konsumtion 

Nedan presenteras ett urval studier som ligger nära föreliggande arbete i sitt 

förhållningssätt eller i material. Först beskrivs ett par arbeten där barn, föräld-

rar och syskon kommer till tals utifrån konsumtionsvanor, medieprodukter el-

ler förhållandet till pengar. Därefter presenteras tre studier om konsumtion på 

virtuella spelsajter och slutligen redogör jag kort för forskning om barn och 

reklam. Gemensamt för samtliga studier är att de visar att barn är aktiva del-

tagare i konsumtionssamhället som i relation med andra förhandlar om kon-

sumtionens betydelse och plats i vardagen. För en bredare översikt av forsk-

ningsområdet barn och konsumtion rekommenderas Cook (2008, 2009), Ek-

ström & Tufte (2007:11–17) samt Sjöberg (2013:17–45). 

Barns syn på sin egen och andras konsumtion dokumenteras av Barbro Jo-

hansson (2005). Hon har intervjuat 84 barn i åldrarna 8-12 år och visar hur 

nära knutet moraliska aspekter är till barns konsumtion. Genom barnens be-

rättelser framträder den goda barnkonsumenten som ett tydligt ideal, barnen 

framhåller bland annat vikten av att spara, jämföra priser och vara kritisk mot 

reklam och marknadsföring, samt att låta de vuxna ansvara för den övergri-

pande ekonomin. Johansson menar att det genom barnens röster också blir 

tydligt att föräldrarnas huvudsakliga motiv till att ge sina barn pengar, handlar 

just om att göra dem medvetna om ekonomi och konsumtionens värde och 

kostnader. Vidare diskuteras hur konsumtionsvaror blir viktiga ”aktörer” i ett 

identitetslaborerande och Johansson (2005) visar också hur barnen på olika 

sätt förhåller sig till de ting som säger något om hur de vill presentera sig 

själva.  

Ragnhild Brusdal (2007) har genomfört fokusgrupp-intervjuer med föräld-

rar och barn från Sverige, Norge och Danmark för att synliggöra föräldrars 

syn på sina barns konsumtion. Hennes resultat visar att föräldrarna är villiga 

                                                      
29 Som jag har påpekat i kapitel 2, är det alltså inte hela Bourdieus fältteori som används i 

föreliggande text, utan kapitalbegreppet lånas i syfte att synliggöra hur syskonen positionerar 

sig själva och andra med hjälp av olika symboliska och ekonomiska resurser. 
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att stödja sina barns konsumtion när de upplever att barnen lär sig något av 

den, när konsumtionen kopplas samman till kropp och hälsa (t.ex. avgift till 

fotbollsförening eller nya träningsskor) eller som ett led i en säkerhetsaspekt 

(dyra produkter för optimal säkerhet). Brusdal (2007) visar vidare hur föräld-

rar kan ha en förståelse för att vissa saker upplevs som nödvändiga eller åtrå-

värda för barnen för att ge dem tillträde i det sociala rummet, och föräldrarna 

bidrar då med konsumtion för att undvika att barnen exkluderas. Föräldrarna 

beskriver ofta sina barn som sårbara och i behov av skydd från starka mark-

nadskrafter. Intressant i Brusdals (2007)  studie är att hon också lyfter fram 

hur barns konsumtion speglar föräldrarnas värderingar och normer, och hur 

ett incitament för att stödja barns konsumtion kan handla om att skriva fram 

sig själva som goda och ansvarstagande föräldrar som vill barns bästa. 

Lucas Gottzén (2011) diskuterar i en artikel hur barn och föräldrar förhand-

lar om och positionerar sig kring barnens konsumtion. Med data från en större 

etnografisk studie om familjeliv, visar Gottzén hur föräldrarna positionerar sig 

som experter, vars uppgift och mål är att lära sina barn att hantera pengar och 

bli ansvarsfulla konsumenter. Barnen anammar ibland denna roll men hävdar 

oftare sin egen kompetens och argumenterar emot sina föräldrar. Konsumt-

ionen av en vara ses ibland också endast som ett medel för att nå ett symboliskt 

kapital i andra gemenskaper. 

Konsumtionsforskning har en benägenhet att beskriva familjen som en ho-

mogen grupp, anser Kerrane och Hogg (2013) och påtalar att viktiga skillna-

der inom familjens konsumtionsmönster därmed missas. Genom intervjuer 

med sex familjer synliggör de både hur syskon tenderar att behandlas olika i 

relation till familjens konsumtion, och hur uppfattningen om familjens kon-

sumtionsmönster också skiljer sig åt mellan syskonen. Barnens ålder och ka-

raktär tycks vara centrala variabler för hur kapital fördelas, något som också 

blir en källa till konflikt och svartsjuka syskonen emellan. Kerrane och Hogg 

pekar också på hur barnen i familjen inte bara lär sig om konsumtion från sina 

föräldrar utan att även syskon blir en källa till information och kunskap. I en 

senare studie av Kerrane och Bettany (2014), lyfts syskonrelationen i barns 

konsumtionsmönster specifikt fram. 30 barn från 12 engelska familjer inter-

vjuas, både enskilt och tillsammans med sitt syskon, och Kerrane & Bettany 

tecknar därefter ett par punkter som de menar kännetecknar syskons förhål-

lande till sin egen och varandras konsumtion. En central punkt handlar om 

rättvisa, och att få lika mycket som den andre har. Kerrane och Bettany visar 

hur syskonen blir en slags måttstock för varandras konsumtion och hur det 

också kan användas som resurs i förhandling med föräldrarna. Konflikter med 

betoning på hur syskonen uppfattade att någon behandlades som ”favorit” hos 

föräldrarna och därigenom fick fördelar, påtalas också. Studien visade även 

på ett stort samarbete mellan syskon och beskriver hur de lär sig att låna, och 

dela på saker, och hur kunskap om märken och produkter förmedlas mellan 

dem. Syskonen kunde också stå förenade i relationen till föräldrarna och strida 
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om något gemensamt. Kerrane och Bettany (2014) påtalar också den brist på 

studier som djupare beskriver syskons samspel i relation till konsumtion.  

Barns behov av, och motiv till att vilja ha, en mobiltelefon diskuteras i en 

artikel av Anne Martensen (2007). Materialet består av intervjuer och enkäter 

till danska barn i åldrarna 8-12 och utifrån barnens svar skapar Martensen fyra 

olika kategorier, eller grupper, som hon menar kan känneteckna barns förhål-

lande till mobiler. Grupperna karaktäriseras utifrån barnens intresse för mobi-

ler, deras kunnande om olika märken och funktioner, hur de använder den och 

mobilens sociala funktion som bland annat statusmarkör. Martensens menar 

att hennes resultat kan vara av nytta för t.ex. marknaden som därigenom kan 

tillgodose barns olika behov. Jag anser dock att dylika resultat bör användas 

med försiktighet så att de inte låser fast en individ till ett specifikt handlade, 

och att en medvetenhet måste finnas om att detta synliggör en aspekt av barns 

förhållningssätt till mobiler, men att denna snabbt kan förändras. Mobilens 

sociala betydelse för danska ungdomar och unga vuxna, undersöks även av 

Gitte Stald (2008) samt av Mikael Forsman (2014). Båda beskriver hur mo-

biltelefonen, och då framförallt de smarta telefonerna, alltid är närvarande i 

tonåringarnas liv och hur den sociala världen bara är ett knapptryck bort. Fors-

man pekar också på hur olika modeller, märken, val av mobilskal och bild på 

skärmen också är sätt att skapa ålder och kön.  

Anne Harju (2008) intervjuade i sin avhandling Barns vardag med knapp 

ekonomi, fjorton barn i åldrarna 7-19 år och 8 vuxna i 7 familjer, om deras 

erfarenheter av att leva med snäva ekonomiska resurser. I arbetet synliggörs 

hur barnens relationer med andra barn påverkas av familjens knappa ekonomi. 

Möjligheten att delta i betydelsefulla aktiviteter som kostar försvåras och möj-

ligheten att äga specifika saker eller att laga eller uppgradera dem begränsas. 

Detta leder i sin tur till svårigheter i att använda dem, att barnens möjligheter 

att kunna välja hur de inför andra vill presentera sig blir beskurna, samt att 

risken för exkludering i sociala sammanhang ökar.  

En liknande studie har genomförts av Elisabet Näsman (2012). Hon har 

samlat in berättelser från barn, skolpersonal, socialtjänsten och förvaltnings-

rätten i syfte att diskutera hur samhället bäst kan bemöta ekonomiskt utsatta 

barn. Näsman visar hur barn många gånger har en stor empati och förståelse 

för sina föräldrars situation, och att de försöker ställa så lite ekonomiska krav 

som möjligt. Barnen utvecklade även här strategier för att dölja sin fattigdom, 

som t.ex. att välja att klä sig som punkare, en stil där slitna kläder hör till 

kulturen, eller att medvetet ställa sig utanför en aktivitet genom att hävda att 

en inte har lust. Barnens sociala liv blir därigenom begränsat genom att de 

saknar (status)markörer som mobiltelefoner eller kläder och inte kan navigera 

på samma fält som sina kamrater. De familjer som deltar i denna avhandling 

är relativt resursstarka medelklassfamiljer, och de aspekter Harju (2008) och 

Näsman (2012) diskuterar är inte relevanta för just dem. Likväl anser jag att 

det är viktigt att lyfta fram dessa studier då de synliggör konsumtionens bety-

delse för barn ur ett vidare perspektiv.  
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Konsumtionens roll i de virtuella spelvärldar där många barn i dag till-

bringar mycket tid, utforskas i en artikel av Janet Wasko (2010) som presen-

terar en fallstudie av två populära amerikanska spelsajter för barn, Neopets 

och Webkinz 30 där hon visar hur barns mediekultur kommersialiseras. Wasko 

(2010) menar att online-världarna är ett affärsområde i växande och ger flera 

olika exempel på affärsmodeller som sidorna är baserad på. Ett består i att ha 

stora mängder reklam på sidan, både öppna meddelande (så kallade banners) 

och meddelanden inbäddade i innehållet. En annan modell är att organisera 

den virtuella världen kring en prenumerationsmodell, där ett begränsat antal 

spel är gratis men där de flesta aktiviteter kräver någon form av månatlig eller 

årlig medlemskap eller prenumeration. Webbplatserna Club Penguin och Club 

Panfu som kommer att diskuteras längre fram i detta kapitel är exempel på 

denna modell. Slutligen finns virtuella världar som länkas samman med fak-

tiska produkter och som kräver någon form av inköp av en produkt. Wasko 

(2010) framhåller vikten av att kritiskt granska dessa typer av sidor, vars hela 

konstruktion hon menar bygger på en kultur, där målet är konsumtion.  

Konsumerandet av virtuella varor, undersöks ur ett sociologiskt perspektiv 

i en artikel av Lehdonvirta, Wilska och Johnson (2009). Data består av inter-

vjuer med användare av spelsajten Habbo hotell, studier av Habbo fansites 

och fältarbete online.  Författarna menar att sajten ger användarna en möjlig-

het att laborera med olika roller och att valet av inredning och utsmyckning 

av den egna avataren är ett sätt att få utlopp för en kreativitet. Vidare menar 

de att de virtuella varorna fungerar på liknande vis som materiella tillgångar i 

sociala relationer och att användarna positionerar sig utifrån vad de äger och 

har i spelet. Slutligen diskuteras även huruvida virtuell konsumism kan vara 

ett substitut till materiell konsumtion i framtiden.  

Även Minna Ruckenstein (2011) har studerat spelsajten Habbo hotell och 

hennes empiriska data utgår både från barn i 11-12 års ålder som använder 

sajten samt av skaparna bakom den. I likhet med studien ovan visar Ruck-

enstein (2011) hur barnen representerar sig själva genom sina avatarer och hur 

olika gruppidentiteter skapas. Ruckenstein (2011) använder begreppet creat-

ionist capitalism för att synliggöra och beskriva en övergång från konsumtion 

till prosumtion, dvs. hur ekonomiskt vinstsyfte och individuell kreativitet flä-

tas samman (begreppet prosumtion diskuteras längre fram i detta kapitel). 

Uppmärksamhet ägnas alltså åt det användargenererade innehållet och Ruck-

enstein (2011) menar att prosumtion är en pågående process av interaktioner 

och kopplingar som formar både företagens praktiker och barnens aktiviteter 

på sidan.  

Slutligen vill jag lyfta fram Johanna Sjöbergs (2013) avhandling i vilken 

hon undersöker barn, reklam och konsumtion i dagens Sverige. Sjöberg har 

studerat både det lag-och regelverk som omgärdar barn och direktreklam, 

                                                      
30 www.neopets.com , www.webkinz.com 

http://www.neopets.com/
http://www.webkinz.com/
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adresserad till nyblivna föräldrar, reklam i barntidningar samt tidningsannon-

ser med barn för en vuxenmålgrupp och diskuterar hur barn på olika sätt görs 

till del av konsumtionssamhället och den ambivalens och motstridighet som 

råder på fältet. Sjöberg visar hur lagar och regelverk saknar ett tydligt barn-

perspektiv och sänder en dubbeltydig bild av barns skydd respektive rätt till 

deltagande vilket gör regelverket otydligt och svårt att följa i praktiken. I re-

klam till nyblivna föräldrar skapas en bild av att barn är i behov av olika kon-

sumtionsvaror, vilket föräldrar måste tillgodose för att säkerställa sina barns 

bästa. Sjöberg diskuterar vilka egenskaper och vilken karakteristisk av barn 

och föräldraskap som därigenom produceras. Barntidningarnas reklamannon-

ser utgörs av hybridformer, där även det redaktionella materialet sänder bud-

skap om konsumtion och varumärken. Tidningarna är också ofta könsstereo-

typa vad gäller utformning och innehåll. I annonser med barn riktade till 

vuxna, produceras och reproduceras normen om den goda barndomen och bar-

nen reduceras till visuella objekt. För fler studier om barn och reklam, se t.ex. 

Brembeck, Berggren Torell, Falkström & Johansson (2001), Sparrman 

(2009), Rönnberg (2003) eller Sandberg (2011). 

Att äga och att åtrå – positioner som konsument 

Detta avsnitt undersöker vilken mening barn själva tillskriver ägandet av arte-

fakter samt hur de i interaktion positionerar sig utifrån vad de äger och åtrår. 

Konsumtion handlar enligt Bourdieu (1984) om att genom sin smak visa till-

hörighet med vissa grupper och ta avstånd ifrån andra. Något som var vanligt 

förekommande i mina möten bland barnen, var att de berättade om saker de 

ville ha och artefakter de önskade sig. Ibland hängde uttalandet samman med 

något som just skymtade förbi på TV-reklamen eller på dataskärmen men 

många gånger kom ämnet upp i samband med att vi samtalade om deras me-

dieanvändning i stort och kopplades då ofta till vad någon kamrat ägde eller 

kunde.  

I nedanstående exempel står en ny Nintendo DS-konsol i centrum. Under 

ett samtal vid köksbordet berättar Tobias, Todd och mamma Moa för mig om 

hur Todd som liten hade råkat göra sönder storebror Tobias dåvarande Nin-

tendokonsol, varpå han hade fått en ny. Tobias säger i förbifarten att han nog 

ska sälja den konsolen nu. Det får Todd att reagera och han påtalar att han vill 

ha den senaste versionen, Nintendo 3DS, där den övre skärmen visar grafik i 

3D31, som familjen tittat på i en elektronikaffär.  

 

Exempel 18 

                                                      
31 Nintendo Ds är en bärbar spelkonsol som finns i ett par olika versioner. http://www.nin-

tendo.se/?section=4. En ny version, Nintendo 3DS släpptes i Sverige våren 2011. 

 

http://www.nintendo.se/?section=4
http://www.nintendo.se/?section=4


 

 

146 

Deltagare: Todd 5 år, Tobias 9 år, mamma Moa 

Plats: Köket, middag (kameran står riktad mot en vas för att inte filma när 

familjen äter varpå det endast är ljudupptagning i detta exempel) 

(2011-03-31, film 1, 06.38–09.39)    

 

1 Todd: Men jag vill ha det nya DS:et, det som vi provade (.) 

det med det nya Star Wars spelet och så vill jag ha ett 

nytt X-spel. 

 

5 

Mamma M: Men kom du ihåg vad de sa, vad de sa om de spelen 

då? 

 Tobias: Todd… 

 Mamma M: Hur gammal skulle man vara för att spela dom? 

 Tobias: Sex (.) sex (.) Sex eller högre. 

 Todd: Men jag kan spela Star Wars spel! Jag lovar! 

10 Mamma M: Men det var ju för ögonen, kom du ihåg det? 

 Todd: Mm. 

 Mamma M:  (till mig) Det var 3D. 

 Ylva:  Jaha. 

 Todd: Jag vet! Men man kan ju se igenom! 

15 Tobias: Todd… 

 Mamma M: Man kan stänga av 3D. 

 Todd: Jag kan ju se igenom! 

 Tobias: Mamma (.) eller Todd… 

 Mamma M: Mm, det var jobbigt för ögonen var det. 

20 Tobias: Äum (.) jag tycker att det skulle vara såhär (.) eftersom 

du har ett, vad heter det, DSi XL, som till och med är 

lite mer information i… 

 Todd:  Ja, men det är xxx. 

 Tobias: Än det DSi  (.) jo det är ditt. 

25 Todd: Nä, jag vill inte ha det längre (.)för jag vill inte ha ett 

sånt stort, jag vill ha ett sånt där som spelade, eee, ett 

sånt som spelade Star Wars 3. 

 Tobias: Åå då, då är det rättvist (.) att jag har 3D DS:et och att  

 Todd:  (ropar)Men jag vill ha 3D DS:et! 

30 Tobias: Och du Todd (.) Todd, får jag säga klart? Du har ditt 

DSi XL, att vi delar på det att. 

 Todd: (håller för öronen och ropar)Sluta, sluta, sluta, sluta! 

(lämnar köket) 

                                 

35 

Mamma M: (…)Vi får se hur vi gör. Vi kommer inte att köpa två. 

Man får önska sig, så får vi se, för det är väldigt, väl-

digt dyrt och det kan inte jag svara på om det (.) du 

ska ju spara till det, säger du. 

 Tobias: Mm, det ska jag. 

 Ylva: Varför vill du ha ett nytt?  
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40                                     Tobias: Eftersom att mitt är det gamlaste, nästan, en av de 

gamlaste DSen av alla. 

 Ylva: Mhm. 

 

 

45 

Tobias:  Mitt kom och sen kom en ny modell, och sen kom en 

till ny modell, och det är den som Todd har, och sen 

kom den här 3D modellen. 

 Ylva: Mhm, och den vill ni ha båda två? 

 Tobias: Mm och men (.) DSi-modellen, öum, det är skillnad 

mot quick-light DS eftersom att, vad heter det, jag vet 

inte direkt… 

50 Mamma M: Man kan ta kort. 
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Tobias: Man kan ta kort med det och så finns det en meny som 

man kan, vad heter det, som man kan välja andra saker 

(.) typ ja många andra saker, DS shop, nya saker, ja 

om man vinner ett speciellt spel, då får man poäng, 

och om man har tillräckligt många poäng kan man typ 

köpa nya channels, och sånt, nya kanaler i menyn. 

Och så.  

 

 

Pojkarna väljer här helt olika strategier för att försöka övertyga mamma Moa 

om att just Tobias eller just Todd ska ha konsolen. Todd är högljudd och läg-

ger allt krut på att få Moa att förstå att han visst kan spela på konsolen, trots 

att han inte har åldern inne (rad 9, 14, 17). Tobias har en lugnare framtoning 

och positionerar sig som äldre och mer erfaren genom att förklara för sin lil-

lebror att han är för liten för spelet (rad 8). För Tobias del är det logiskt att det 

är han som bör få det senaste Nintendot. Han är tillräckligt gammal för spelet 

och hans spelkonsol är äldre än den som Todd har och rymmer därigenom inte 

heller lika roliga spel eller funktioner (rad 8, 40, 53). Hans taktik för att göra 

sin mamma uppmärksam på detta är att använda en rättviseaspekt som resurs 

i sin argumentation (rad 28). Vidare tycks Tobias inse att då Nintendot är dyrt, 

kommer barnen inte få varsitt, varpå han föreslår Todd att de kan dela på båda 

konsolerna och han försöker även förklara att Todds konsol faktiskt har lite 

mer information i sig än vad Tobias konsol har (rad 22, 31). Kerrane och Bet-

tany (2014) synliggjorde i sin studie hur syskon både argumenterar utifrån 

rättviseargument och hur de samarbetar genom att till exempel dela på saker, 

och Tobias använder i exemplet båda strategierna. Dessa argument biter dock 

inte alls på Todd utan han blir rasande över Tobias försök att göra konsolen 

till sin och lämnar till sist köket (rad 29, 32). Moa skjuter upp förhandlingen 

med ett ”vi får se” och påtalar att spelet är väldigt dyrt. Genom att påminna 

Tobias om att han har sagt att han ska spara till Nintendot själv, avsäger sig 

Moa också rollen som gåvogivare, och överlämnar konsumtionsansvaret till 

Tobias (rad 37). 
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Samhällets ekonomi är beroende av ständig privatkonsumtion och företag 

använder olika strategier, t.ex. att få produkter att verka gamla i fråga om 

material, funktion och stil, för att få individen att köpa (Björk, 2012). Genom 

formgivning förbättras alltså varan. På det viset behöver en vara inte gå sönder 

för att konsumenten ska vilja köpa nytt, utan det räcker med att en ny modell 

lanseras. I exemplet blir Tobias bärare av denna marknadsideologi, genom sin 

vilja till det senaste Nintendospelet. Han påtalar att hans Nintendo är ” en av 

de gamlaste DSen av alla” och att det nu kommit tre senare modeller (rad 40, 

43). Senare i samtalet, när jag frågar Tobias hur han vet allt om det nya spelet, 

säger han: 

Charlie har sagt det, han är en av, han är typ bäst på data, typ i allt, han vet allt 
om vad man kan göra. Han vet kanske typ mer än mamma. Eller kanske inte 
mer men åtminstone lika mycket, fast om typ olika saker (2011-03-31). 

 

Kamraten Charlie tillskrivs här ett stort symboliskt kapital av Tobias, han sägs 

veta nästan lika mycket som en vuxen, som mamma Moa. Vidare säger Tobias 

att det ”faktiskt är ganska viktigt” att ha samma saker som andra, och ha kun-

skap om datorer och spel. Han menar att flera av hans vänner kallar sig för 

datanördar och att de kan väldigt mycket. Att Tobias åtrår det senaste 3DSet, 

skulle därmed också kunna tolkas som en önskan att ingå i denna grupp, och 

kunna positionera sig högt både på det ekonomiska och symboliska fältet.  

Fast (2007) synliggör i sin avhandling hur barn definierar sig själva och 

andra utifrån saker de äger. Hon menar att konsumtionskulturen förser barn 

med en gemensam repertoar av karaktärer och bilder som sedan skapar en bas 

för samtal och lekar, men att den också bidrar till att ge barnen en social po-

sition och ett socialt och kulturellt kapital i relation till andra barn (se även 

Harju, 2008; Hellman, 2010). Sexåriga Luke som är ägare till Wii Star Wars-

lego hävdar att det är viktigt att ha själva spelet, för annars ”kan man ju inte 

vara med och leka, det blir svårt då, om man måste förklara och så”. Men han 

tillägger också att alla ”får vara med ändå, även om de inte kan” (2011-02-

15). Att äga spel och ha kunskap om olika medieberättelser är alltså för Luke 

centralt för att få tillgång till leken. Harju (2008) visar hur avsaknaden av så-

dana tillgångar lätt kan leda till en rädsla för misslyckande eller för att bli 

avvisad från sociala tillhörigheter. I förlängningen kan det leda till svårigheter 

att upprätta sociala relationer till andra barn. Gary Cross (2010) menar att 

barns önskningar om saker och ägodelar inte bara väcks till liv via reklam, 

utan också genom att de ser vad andra har. Och då föräldrar är måna om att 

barnen inte ska hamna utanför ger de efter för önskningarna. 

Children’s desires are awakened by their need to participate in peer groups 
whose boundaries are often identified by commercial markers of belongings 
and exclusion – and parents are eager to reduce the change of their children 
being isolated socially (Cross, 2010:26). 
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Något som diskuterades i flera familjer var mobilens vara eller icke vara.32 

Många av de yngre barnen hade äldre, ärvda telefoner som inte fungerade att 

ringa ut på utan som användes för att spela på eller som lekattribut i rollekar 

och därigenom inte heller tillskrevs något symboliskt värde för barnen själva 

(om symboliskt kapital; se också Martensen, 2007). För de äldre barnen, 8-9 

åringarna, hade mobilen en mer central plats, och var något åtråvärt. Luke och 

Mimmis mamma, Elisabeth, menar att hennes barn inte är i behov av några 

fungerande mobiler än, men tillägger också ”vi får se sen, hur lätt det blir att 

stå emot ett eventuellt kompistryck, när alla andra får” (2011-06-14). Under 

föräldraintervjun med Carles och Ellas föräldrar, Lisa och Pelle, ger Lisa ut-

tryck för hur rent befängt hon tycker att det är att nioåringar går omkring med 

smarta telefoner eller Iphones till och från skolan. Carles har en ganska enkel 

mobil som inte rymmer så många funktioner och föräldrarna säger att han inte 

har kommenterat eller påtalat att hans mobil skulle vara sämre.  Trots det till-

lägger Lisa efter en stund ”han kanske ska få en ny till jul, med lite mer grejer 

på” (2011-04-28).33 Som nämnts i tidigare kapitel, kan kläder, musik och ar-

tefakter användas som symboler för att presentera sig själv inför andra, bero-

ende på sammanhang och publik (Bourdieu, 1984; Forsman, 2014; Goffman, 

1974). Mobiltelefoner, spel och programvaror utvecklas oavbrutet och deras 

funktioner och symboliska värde förändras. Därigenom räcker det inte att en 

gång ha införskaffat dem, utan en kontinuerlig uppgradering behövs för att de 

ska kunna användas till fullo, både till funktion och som symbol (Harju, 2008). 

Jag tolkar Lisa som att hon, i samtalet, ändå blir varse om att Carles kanske 

har en enklare mobil än sina vänner, och att hon vill förekomma en känsla av 

exkludering hos sonen genom att ge honom en mobil som är mer lik sådana 

hans kompisar har. Även i nedanstående exempel är det mobiler som diskute-

ras. Jag gör en föräldraintervju med Stella, men Viktor som ligger i samma 

rum, avbryter och kommenterar.  

 

Exempel 19 

Deltagare: Mamma Stella, Viktor, 7 år. 

Plats: Köket. Stella lagar mat och pratar med mig, Viktor spelar på Stellas 

Iphone.  

(2011-05-30 Film 3, 24.00- 25.03) 

 

1 Mamma S: Det jag och Hampus pratar om nu, är att han vill ha en 

mobiltelefon (.)  och har velat nu (.) i ett år. 

                                                      
32 Se kapitel 4, Presentation av barnen och deras familjer, för en översikt av vilka barn som 

hade mobiler.  
33 Jag vill här påminna om den diskussion som fördes i kapitel 4, och där statistik över svenska 

barns tillgångar till medier synliggjordes. 32 % av alla åttaåringar har enligt Medierådets stat-

istisk 2014/2015, en egen smarttelefon, vilket alltså både synliggör hur vårt medialiserade sam-

hälle också är en del av barndomen, och hur snabbt medieutvecklingen går.  
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 Viktor: Och jag med! 

       

5                                

Mamma S: Ja, du med, du vill också ha det (.) men, och det är ju 

rätt många i Hampus klass som har det, mm.  

 Viktor: Inte rätt många, alla nästan! 

 Mamma S: Jaa (…) det har du bättre koll på än jag (…) så det 

kommer lite, det kommer lite då och då, det där. Nu är 

han nio, jag har sagt i högstadiet. 

10 Viktor: Du har sagt i sexan. 

 Mamma S: Nähä du! 

 Viktor: Joo! 

 Mamma S: Nä, det är ni som har sagt det. 

 Viktor: Joho, du har sagt i sexan! 

15 Mamma S: Nej, Viktor, det har jag inte sagt.  

 Viktor: I så fall i sjuan har du sagt. 

 

 

 

20 

Mamma S: Ja, det är ju det som är högstadiet. När ni börjar åka in 

till stan, i högstadiet, så kan jag tycka att det finns vits 

med det. (vänder sig till mig) Och jag tänker såhär, det 

är möjligt att jag ändrar mig, så (…) men för att skjuta 

på konflikten (.) så är det bra att ha, ganska långt fram 

i tiden. 

 

 

Konsumtion kan ses som en ”dialog med andra i en specifik kulturell kontext” 

(Östberg & Kaijser, 2010:31). Genom ägandet eller konsumerandet av en vara 

kan individen förflytta sig dit hen vill höra hemma och bli del av en gemen-

skap. Att då inte äga det som många andra har, kan upplevas som exklude-

rande (Brusdahl, 2007; Harju, 2008; Näsman, 2012). I exemplet använder 

Viktor just denna risk för exkludering som en resurs i interaktionen när han 

påtalar att nästan alla i Hampus klass redan har mobiler (rad 6). Viktor blir här 

också språkrör för Hampus syften och intressen (jfr Kerrane & Bettany, 2014) 

vilket kan tolkas som att han är medveten om att han inte själv kommer att få 

någon telefon förrän storebror har fått en. Stella erkänner att Viktor har bättre 

kännedom om vem som har vad, men framhärdar ändå att det är först när bar-

nen börjar åka till högstadiet i stan, som det finns en poäng med telefoner (rad 

9, 18). Viktor tar även tillfället i akt och testar gränsen, genom att säga att 

Stella har sagt att barnen ska få mobiler i sexan, men ger upp när Stella inte 

ger efter (rad 10, 14, 16). Viktor argumenterar om mobilen utifrån dess sym-

boliska kapital, medan Stella accentuerar det reella behovet vilket hon menar 

ännu inte finns. Föräldrarna måste således balansera sina egna val och överty-

gelser mot barnens önskningar och upplevda behov av att vara del i en gemen-

skap. Exemplet pekar också på hur mobilen bidrar till att skapa ålder (jfr Fors-

berg, 2014). 

Erling Bjurström (2004) menar att gåvor är ett första steg att positionera 

barn som konsumenter och göra dem till del av en konsumtionskultur. I takt 
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med att barnen blir äldre, börjar de så småningom själva adressera sina önsk-

ningar till föräldrarna eller andra gåvogivare, och har därigenom tillgodogjort 

sig den grundläggande logiken i en gåvoekonomi. Bjurström tillägger dock att 

det endast är under jul och till födelsedagar som det anses fullt accepterat att 

ge uttryck för sina önskningar, vid andra tillfällen är det moraliskt underför-

stått att inte tigga om gåvor. Samtliga föräldrar i mitt material var tydliga med 

att deras barn hade lärt sig att inte tjata om saker. Elisabeth, mamma till Luke 

och Mimmi säger ”vi är stenhårda på det, att tjat leder ingenstans, man får 

önska sig i födelsedagspresent eller julklapp” (2011-06-14). Flera föräldrar 

menade även att genom att låta barnen önska och längta ett slag, blev det tyd-

ligt om det barnen åtrådde var en längtan som bestod eller om det var ett snabbt 

uppblossat begär. Även barnen själva vittnade om en medvetenhet kring att 

saker kostar och var väl införstådda med att önskningar var det bästa sättet att 

erhålla det som åtråvärdes. ”Då får man önska sig. För vi kan ju inte bara köpa 

allt som man vill ha förstår du väl” säger Sofie, sex år, på min fråga om hur 

hon gör om hon verkligen vill ha något (2011-05-04). Sofies uttalande passar 

väl ihop med föreställningen om den medvetne och rationella konsumenten 

som är återhållsam i sin konsumtion, vilket enligt Johansson (2005) är en om-

huldad företeelse i Sverige, väl förankrad i myndigheter och medier.  Moa, 

mamma till Tobias och Todd, säger: 

Man får alltid önska sig, jag tycker ändå att vi ger dem (.) väldigt mycket, nästan 
(.) och det kan man ju också fundera över, varför man gör det då/---/ de har 
dator, de har Wii, de har ett DS, de har ju alla saker dom (.) det är väldigt få 
saker man förvägrar dem egentligen, liksom (…) tycker jag (.) ändå. Om vi 
jämför med många andra som inte har råd att ha (föräldraintervju 2012-02-09). 

 

Dessa funderingar kan tolkas utifrån Cross (2010) och Brusdals (2007) argu-

ment, det vill säga, att föräldrarna vill förekomma en tänkbar exkludering hos 

sina barn och därmed tillgodoser deras önskningar. Men mamma Moa sätter 

också fingret på något högst väsentligt. Samtliga familjer i föreliggande studie 

kan inräknas till svensk medelklass i bred mening. Buckingham (2004) påtalar 

att då de flesta medier kostar pengar, finns det betydligt fler tekniska apparater 

i medelklasshem än i arbetarklasshem vilket leder till att olika sociala grupper 

lever i olika kulturella världar. Även om svenska hem överlag har god tillgång 

till medier och internetuppkoppling i en internationell jämförelse (Findahl, 

3013), så kan en ökad konsumtion av teknisk utrustning i barnens vardagskul-

tur leda till en exkludering av de barn vars föräldrar inte besitter finansiella 

möjligheter; barnens sociala liv begränsas om de saknar statusmarkörer som 

mobiltelefoner eller märkeskläder och därmed inte kan navigera på samma 

symboliska fält som sina kamrater (Harju, 2008; Näsman, 2012). 
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Det lockande medlemskapet 

Västvärldens barn växer upp i ett samhälle där deras dagliga liv genomsyras 

av medier. I avhandlingens inledning diskuteras begreppen medialisering och 

konvergenskultur (Couldry, 2012; Hjarvard, 2013; Jenkins 2012), för att visa 

hur barns medieanvändning flyter samman mellan olika plattformar. Jag har 

här resonerat även kring det faktum att allt fler barn och unga tillbringar allt 

mer tid med olika online-aktiviteter. Som tidigare nämnts var det i mitt 

material framförallt de äldre barnen som spenderade tid på olika typer av vir-

tuella världar, eller online-communities på internet.34 Kännetecknande för 

denna typ av arenor är bland annat att många användare kan delta samtidigt, 

att allt sker i realtid och att världen är bestående oavsett vem som är inlog-

gad.35 Framförallt betonas interaktiviteten, att användaren kan utveckla och 

förändra delar av innehållet och gå i dialog med andra användare (Wasko, 

2010). Findahl (2013) menar att den här typen av spelsajter fungerar som en 

introduktion till livet online. 

Club Penguin och Club Panfu är två spelsidor som användes av flera barn 

i min studie. Sidorna riktar sig till åldersgrupperna 6-14 och 6-12 år och drivs 

av det amerikanska företaget Disney samt tyska Goodbeans. I likhet med de 

sidor Wasko (2010) har analyserat består sidorna av avatarer i form av ett djur 

(pingvin och panda) som lever tillsammans med andra pingviner eller pandor 

i en värld där spelaren kan gå på äventyr och lösa mysterier, inreda sin igloo 

eller trädkoja, ha husdjur, gå i skola, shoppa och spela en mängd olika slags 

spel. Det går också att chatta med andra avatarer, eller möta dem i online-spel. 

Tillgång till världarna ges genom att ett konto upprättas och aktiveras via e-

post. Att skapa ett konto och vistas med sin avatar på sajten är gratis, men 

användaren blir snabbt varse att interaktionsmöjligheterna då är begränsade, 

bland annat genom att avataren inte kan göra allt i spelet. För det krävs att bli 

en betalande medlem. Exempelvis är det först som betalande medlem, en så 

kallad Member eller Guldpanda, som tillgång ges till alla spelfunktioner (jfr 

Wasko, 2010). Medlemskapet lockar också med extra förmåner såsom spel-

pengar, speciella kläder som bara betalande medlemmar får eller tillgång till 

områden i spelet som är stängda för icke betalande. Ett medlemskap kostar på 

Club Panfu från 49 kronor i månaden till 600 kr för ett livslångt medlemskap, 

Club Penguin tar 500 kronor för ett år. 36  

Önskan om, eller betydelsen av, att redan inneha ett sådant medlemskap 

var något som tydligt kommunicerades i mina möten med barnen, både i re-

lationen syskonen emellan och i deras samtal med föräldrarna. Då ett syfte i 

                                                      
34 De spelsidor som förekom var framförallt Club Penguin, Club Panfu, Farmerama, Adventure 

Quest och MineCraft.  
35 En virtuell värld är alltså en egen plats med en egen tid som spelaren besöker. Till skillnad 

från andra spel som spelaren startar och avslutar efter behag, är en virtuell värld alltid pågående 

oavsett vem som är inloggad.  
36 Priserna gällde våren 2013. Hösten 2013 kostade en månad 109 kr på Club Panfu.  
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avhandlingen är att undersöka vilken plats konsumtion har, och ges, i barns 

medievärldar, fann jag det relevant att i detta avsnitt också analysera de sidor 

som flest barn vistades på. Utöver det insamlade materialet från familjerna, 

utgår jag alltså här även från analyser gjorda efter så kallade first hand use 

experience (Lehdonvirta m fl., 2009:1066), dvs. jag har själv skapat mig ett 

konto och spenderat tid på sidorna för att förstå deras interaktionserbjudande 

och konstruktion. Vidare studerar jag vilka språkliga resurser sajterna använ-

der sig av för att få föräldrarna att skaffa ett medlemskap till sina barn samt 

hur barn och föräldraskap skrivs fram. 

Buckingham (2007) menar att då det är föräldrar som förser sina barn med 

de ekonomiska resurser som behövs för att kunna delta i en viss kultur, måste 

marknaden också tilltala föräldrarna, eller åtminstone se till att inte stöta bort 

dem. Inom litteraturvetenskapen kallas fenomenet med barnlitteratur som har 

två implicita läsare, barnet och den vuxne, för ambivalenta texter (Shavit, 

1980) eller dubbelt tilltal (Wall, 1991). Anne-Li Lindgren tillämpar begreppet 

dubbelt tilltal i sin studie av utbildningsmedier och visar hur det kan användas 

på olika vis. Antingen löper det parallellt genom en hel produktion så att både 

vuxna och barn adresseras samtidigt, eller så är produktionen uppdelad där 

vissa delar är mer direkt riktade till vuxna medan andra är mer direkt riktade 

till barn (Lindgren, 2011:11). Spelsajterna Club Penguin och Club Panfu kän-

netecknas i hög grad av ett dubbelt tilltal, och då enligt Lindgrens senare mo-

dell, dvs. att vissa sidor vänder sig direkt till föräldrarna medan merparten av 

sidorna talar till barnen.  

Sjöberg (2013) urskiljer i sitt material tre dominerande diskurser av barn 

och barndom som används i direktreklam för att skapa konsumtionslust hos 

nyblivna föräldrar. Det är det sårbara, ljuva änglabarnet; det aktiva, nyfikna 

och äventyrliga barnet samt barn i förändring och som förändrande aktör. Bar-

net i förändring kännetecknas i reklamen av ord som tid, utveckling, rörelse, 

växande, steg och stadier (Sjöberg, 2013:238). Dessa menar jag, kan också 

förstås som att idén om det lärande barnet här skrivs fram. Reklamen för det 

aktiva, äventyrliga spädbarnet är ofta färgstark, barn kopplas samman med ord 

som pigg, lek, nyfikenhet, härlig, rolig och på bilderna kladdar barnen, utfors-

kar, är fysiska och testar gränser på snudd till det farliga. Det föräldraskap som 

skrivs fram inom denna diskurs kännetecknas av avslappnade föräldrar som 

vågar låta sina barn utforska sin omvärld. Nyfikenheten har dock sina gränser 

och äventyrligheten används i reklamen som ett argument för att motivera en 

konsumtion av trygghetsprodukter menar Sjöberg (2013).  

Det aktiva och äventyrliga barnet framträder tydligt även på Club Panfu 

och Club Penguin. På första sidan på båda sajterna finns flikar som vänder sig 

till föräldrar och där spelsidan presenteras.37 Club Panfu har mycket inform-

                                                      
37 Jag har analyserat den engelska versionen av Club Penguin då sidan inte finns med svenskt 

tal, vilket Club Panfu gör. http://www.clubpenguin.com/ , http://www.panfu.se/ 

http://www.clubpenguin.com/parents
http://www.panfu.se/
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ation till föräldrarna, och inledningsvis framhålles att: ”Panfu kombinerar spe-

lande, lärande, upptäckande, skoj och säkerhet. Vi ger ert barn utrymme för 

kreativitet, lekfull inlärning, social interaktion och äventyr.” Designen besk-

rivs som barnanpassad, med ”kärleksfullt illustrerad grafik” och sammanfattas 

med en slogan ”Färgglad men inte överdriven, mångsidig men inte ytlig - det 

är Panfu”. Det är det nyfikna, äventyrslystna och lekfulla barnet som här ska 

få sitt lystmäte, och som kommer att lära genom att leka, vilket Club Panfu 

betonar är det bästa sättet att tillägna sig kunskap på. Samtidigt signaleras en 

omsorg om barnen, genom den ”barnanpassade och kärleksfullt” utformade 

grafiken. Här finns inget stötande eller obehagligt. Retoriken passar väl in på 

de områden som Brusdal (2007) menade att föräldrar var villiga att investera 

i sina barns konsumtion; lärande, säkerhet och sociala samspel. Just säker-

heten är något som accentueras starkt på båda sajterna, moderatorer övervakar 

chatten och blockerar användare som bryter mot regelverken. Deltagarna upp-

manas även själva att rapportera aggressivt eller stötande beteende. Som ett 

led för ökad säkerhet tillhandahåller Club Penguin också en föräldra-app där 

de kan reglera sina barns speltid, sköta medlemskapet, ge sina barn små gåvor 

i spelet eller rentav spela själva. Club Penguin betonar inte den nyttiga kun-

skapen och lärandet i lika hög grad som Club Panfu utan fokus ligger på upp-

täckandet, på roliga och kreativa aktiviteter i en säker miljö.  

Club Penguin is an ever-changing world where the possibilities to create, so-
cialize, and play are literally endless (not literally, that' be tough). /---/ We think 
kids are pretty awesome. And we believe that every child should have a safe 
place to play. So everything we do stems from our values and commitment to 
safe and fun online play.  

 

Reklam använder sig omväxlande av igenkänning, känslor och vetenskaplig 

trovärdighet för att vinna konsumentens förtroende (Sjöberg, 2013). Försälj-

ning och marknadsföring handlar alltså till stor del om att skapa en relation 

till kunden (Björk, 2012). Club Penguins föräldrasida präglas av igenkänning 

och ett slags kompistilltal. Skaparna av sajten lierar sig med föräldrarna ge-

nom ett ungdomligt och lite fräckt sätt att uttrycka sig. Lärande framhålls som 

något bra men, från barnens perspektiv, tråkigt, varpå Club Penguins har vävt 

in lärandet i spelen och förhoppningsvis kommer barnen inte ens att tänka på 

att de faktiskt lär sig något. “We've created games that expose your child to 

concepts in problem solving, teamwork, critical thinking, and EVEN math. 

(Hopefully they won't notice)”. Vidare ger Club Penguin föräldern en bekräf-

telse på hur stressigt föräldralivet kan te sig.  
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As a parent, you're probably scheduling a meeting, practicing yoga, and trying 
to hide vegetables in spaghetti sauce while reading this. We'll give you the need-
to-knows on this page, so let's get started.  

 

Det är den aktiva föräldern som här skrivs fram. Den som inte bara är ansvars-

tagande och ser till sitt barns bästa, utan som också har ett stressigt arbetsliv 

och behov av egen fritid. Informationen om spelsidans fördelar är därmed kor-

tare än på Club Panfu, och bygger på slagfärdiga texter i kombination med 

roliga bilder som snabbt går att ta till sig.  

Sjöberg (2013) menar att reklammakare formulerar sig utifrån att de är 

kompetenta att förstå och känna till barns olika behov. Föräldrar bör vara ak-

tiva och engagerade för att inte missa något som deras barn kan behöva och 

konsumtionen framhålls därför som ett stöd för, och något som underlättar, 

föräldraskapet. Club Panfu skriver:  

Barn kräver omväxling och ständiga uppdateringar. De är nyfikna på livet och 
kräver ständigt ny input. Både pojkar och flickor får sina behov tillgodosedda 
eftersom spelet ständigt uppdateras med nytt kreativt innehåll/–/Vill du att ditt 
barn ska få hela Panfu-upplevelsen? Skaffa i så fall ett Guldmedlemskap åt ditt 
barn nu.  

 

Här betonas alltså, i enlighet med Sjöbergs (2013) analys, förälderns vikt av 

att konsumera för att tillfredsställa sina barns törstande behov. Med ett guld-

medlemskap behöver inte föräldern själv ge sina barn ”ny input” utan kan 

överlåta det åt Club Panfu som tar hand om barnen i en trygg och säker miljö. 

Det är också intressant att studera de bilder som ligger på föräldrasidan. Under 

fliken där sajtens priser och fördelar demonstreras, något som sker med hjälp 

av olika bildrutor, blir det tydligt hur företaget använder ett dubbelt tilltal 

(Wall, 1991) i sin marknadsföring. De två översta rutorna heter ”Coola outfits 

för din spelfigur” och ”Exklusiva möbler till din trädkoja” (mina kursive-

ringar) och vänder sig alltså till användaren av spelet. På nästa rad ligger ru-

torna ”Skolrelevant innehåll” och ”100 % reklamfritt” vilket snarare är ett ar-

gument till föräldern om varför ett medlemskap behövs (bild 8). Genom att 

placera och tilltala det som lockar barnen först, blir det tydligt hur sajten sätter 

sin tilltro till barnens tjatmakt, eller pester power (Buckingham, 2007) och hur 

företaget därmed också ”bjuder in” barnet i förhandlingen om medlemskapet.  
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Bild 8. Club Panfu, medlemskapets priser och fördelar 

 

Även Club Penguin lägger tonvikten på medlemskapets fördelar, men där 

Club Panfu talade om behov, är det istället möjligheten att kunna bli vad du 

vill som här är det centrala.  

Has your child ever said "I-need-a-Membership-'cos-my-puffle-needs-a-new-
hat-and-I've gotta-get-to-the-fifth-level-of-System-Defender-or-Herbert's-
gonna-take-over-the-WORLD!"? Allow us to translate. As a member your child 
can explore endless possibilities to be exactly who they want to be./---/  Let 
your kid create their dream igloo with new items each month. Whether it's a 
disco inferno slime pit or a dentist office - the sky's the limit.  

 

Sajten skriver även om hur medlemmar kan uttrycka sin unika stil genom att 

välja bland hundratals olika kläder. De kan välja husdjur som matchar deras 

personlighet och de har tillgång till speciella händelser och erfarenheter som 

är reserverade för endast medlemmar. Det enda som kan stoppa barnens oänd-

liga möjligheter att bli vad de vill, är alltså föräldrar som nekar sitt barn med-

lemskap. De barn vars föräldrar inte vill, eller inte har ekonomisk möjlighet, 

att betala ett medlemskap blir därmed automatiskt exkluderade och möjlig-

heten till lekandet och laborerandet med vem man vill vara blir beskuret. 
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”All the things I could do, if I had a little money”38  

I följande stycken kommer jag att presentera hur barnen i mitt material själva 

resonerar kring behovet av och fördelarna med ett medlemskap, hur sajterna 

skriver fram och lockar med fördelarna för barnen samt vilken barnsyn och 

ideologi som präglar sidornas innehåll. Waskos (2010) studie inkluderar inte 

användarna, men hon resonerar kring vad det är som gör sidorna så populära 

och framhåller då interaktiviteten och känslan av delaktighet som något pri-

märt. Ruckenstein (2011) som undersökt ungdomars användande av sajten 

Habbo hotell menar att värdet av spelsajten ligger i ungdomarnas möjligheter 

till sociala relationer och laborerande med identiteter.  

Kännedom om olika sidor och deras popularitet får barnen i min studie 

framförallt genom sina kompisar. Word of Mouth (Arndt, 1967), dvs. muntliga 

konversationer om varumärken, produkter eller tjänster mellan en sändare 

(som inte har marknadsföring som syfte) och en mottagare, är en mycket be-

tydande komponent för att påverka konsumenter i deras köpprocess. För pro-

ducenten gäller det sedan att hålla kvar konsumentens intresse, något som kan 

vara svårt då det alltid finns något nytt som lockar. Ulrika Sjöberg (2012) häv-

dar att barn och unga sällan är lojala gentemot en viss sajt eller medieprodu-

cent, men att det däremot kan finnas en lojalitet mot ett visst nätverk av män-

niskor. På Club Panfus regler står det som punkt nr 6. ”Nämn inga andra 

webbsidor, vi kan bara garantera din säkerhet på Panfu”. Meningen syftar för-

stås till att vara tydlig gentemot användaren med att om man lämnar sidan, så 

frånsäger sig Club Panfu ansvaret för användarens säkerhet. Det är också ett 

sätt att värna varumärket, börjar barnen chatta med varandra om andra sajter, 

kan de tänkas försvinna från Club Panfu. Målet för skaparna av dessa sajter är 

att få finansiering, vilket sker genom betalande medlemmar. Som icke beta-

lande medlem möts man därför ideligen av popup-fönster som framhåller 

medlemskapets fördelar. Det som betonas är möjligheten till att göra mer sa-

ker på sajten, vare sig det handlar om att kunna konsumera mer kläder eller 

saker till sin avatar, besöka speciella platser eller spel.  

I nedanstående exempel är Tobias inne på Club Penguin och lillebror Todd 

tittar på. Tillsammans med mamma Moa för vi ett samtal om sajten och om 

medlemskap. Tobias är inte själv betalande medlem på denna sajt, däremot 

har han fått lösenordet till en klasskompis, Johan, som har betalt medlemsav-

gift. I exemplet byter Tobias användare och loggar in på Johans sida för att 

visa mig skillnaderna mellan att vara betalande medlem eller inte. 
  

                                                      
38 Money, Money, Money ABBA, 1976. 
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Exempel 20 

Deltagare: Todd 5 år och Tobias 9 år, mamma Moa (Tobias har datorn).    

Plats: Vardagsrummet, Spel: Club Penguin 

(2011-03-31, film 2, 00.16.40-21.34. Texten är nerkortad mot originalet) 

 

1 Ylva: Hur funkar det att bli medlem då? 

 Tobias: Man betalar en gång och sen inget mer och då får man 

vara member för evigt bara. 

 Mamma M: Nä, inte för evigt, för ett år va? 

5 Tobias: (till Moa) för evigt, man får vara för evigt. 

 Mamma M: Jaha. 

 Todd: Tryck där! 

 Tobias: Å kolla, en vänförfrågan! 

 Mamma M: Från vem? 

10 Tobias: Från Linnea889. 

 Mamma M: Vem är det då? 

 Tobias: Jag vet inte. 

 Mamma M: Men (…) 

 

15      

Tobias: Jag vill bara ha vänner, man måste ha många vänner 

(.) jag kan gå hem till några. 

 Mamma M: Vilka är du vän med? 

 Ylva: Varför måste man ha många vänner? 

      

 

20 

Tobias:  För det är bra, jättebra att ha många vänner (.) när man 

har jättemånga vänner, då får man, vad heter det, pris. 

För att man har jättemycket vänner. 

 Todd (till mig) Om man har fullt med vänner. 

 Mamma M: Vilka är du vän med då? Har du nån lista på dina vän-

ner? 

 

25        

Tobias:  Mm (tar upp listan med vänner på spelet) det här är 

mina vänner. O, han är inne! Det där är Björn (pekar 

på skärmen) 

 Mamma M: (Lägger sig i soffan och tittar på skärmen) Där är 

Björn (.) och Karate x (.)  Är det någon annan som du 

känner?  

30 Tobias:  Nej det är bara Björn (...) jag måste kolla en sak bara.  

          Mamma M: Men du har ju faktiskt, du får lära dig väldigt bra saker 

i skolan, om regler också, eller hur? Om internet. 

 Tobias:  Nä, jag kollade bara (.) mina kompisar 

 Todd: (till mig och Moa) Nähä, det är nån som inte är inne! 

35      Mamma M: Men du Tobias, dom reglerna du får lära dig (.) dom 

gäller ju här hemma också. Med namn, och allting sånt 

 Tobias.  Ja.  

  

 

Tobias: Kolla här, jag loggar ut nu, play och (.) start. (puttar 

undan lillebror Todd som ligger på Tobias och kollar 
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40   på skärmen) Vänta! Och går in på Johans… Kolla 

inte. Todd, akta dig lite. 

 Tobias: (till Todd som klättrar runt på Tobias) Todd sluta, 

sluta Todd. Ja, just det, jag glömde visa mina husdjur 

men det kan jag visa på Johans. 

45 Tobias:  När man är member kan man uppgradera sig.  

 Todd Den blåa heter Todd. 

 Tobias:  Man kan uppgradera sin igloo också. 

 Todd: (klättrar omkring för att få bästa platsen bredvid To-

bias) Men Tobias, kan du fixa x tuggummi? 

50    Tobias: När man är member kan man göra den mycket större 

och så. (.) Jag går in. 

 Todd: Men Tobias, kan du visa vad som händer när man äter 

tuggummin då? 

 

55 

Tobias: Ja, kan jag väl göra (…) o det är en av mina vänner 

här. /---/ Om jag går hem nu, så ser det ut såhär, då har 

dom uppgraderat igloon så den är mycket större. 

 Todd: Men här heter den inte Todd! Det är på den andra!  

   

 

60    

Tobias: Och där är hans husdjur, och där är x och han har kort 

på alla, ser du, fast gula har han inte, fast det vill jag 

köpa. 

 Mamma M: (Till Todd som pratar om namnen på husdjuren) Det 

här var Johans husdjur. 

 Ylva: Tycker Johan att det är okej att du köper saker på hans 

inloggning? 

65 Tobias: Ja, det var ju han som sa (.) sa hans lösenord. 

 

 

Mamma M: Fast jag tycker inte att du ska köpa saker Tobias! För 

tänk om han ångrar sig sen, så har han inga pengar 

kvar. (.)  Har du tänkt på det? 

    

70   

Tobias: Öhm, men det är jättelätt att få pengar (…) jag ska visa 

hur lätt det är få pengar (.) jag kan visa. 

 Mamma M: Mm (…) har ni pratat om det? 

 

 

Tobias: Vi går till petshopen, (till Moa) ja, vi har pratat om det 

(.) jättelänge (…) kolla här, jag går in här, går dit. 

 Ylva: Vad är det här? Är det djuraffären? 

75 Tobias: Mm, det här är djuraffären fast jag spelar ett spel, nån 

av mina puffles39 

 Todd: Vad är det svarta? Han hade cool hjälm. 

 Tobias: (spelet startar och musik drar igång) Och så trycker 

jag typ på första banan. 

                                                      
39 En puffle är ett litet, fluffigt husdjur som hör till Club Penguin ön. En puffle kostar 800 mynt 

i ”petshopen”. http://clubpenguin.wikia.com/wiki/Puffle 

http://clubpenguin.wikia.com/wiki/Puffle
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80 Mamma M: Aha, nu spelar du det där spelet, som du spelar hela 

tiden. 

 Tobias: Ja. 

 Todd: Nu har du vunnit! 

 

85 

Tobias: Sådär. Och nu trycker jag där, avbryter och nu har jag 

redan 35 kronor. 

 Mamma M: Och vad kostar saker då? 

 Tobias: 34. 

 Mamma M: Jaha, 34 (.) men vad kostar saker om du ska köpa. 

  

90            

 

 

Tobias: Det kostar typ, vad heter det, kanske nåt med 100 (.) 

fast (.) Det är jättelätt att få många! Man går typ två 

stycken, man har två stycken, på förstabanan, som är 

hur lätt som helst och sen går en andrabanan och får 

kanske typ 100, 200, typ 211.  

 Ylva: Mhm. 

95 Todd: (bedjande) Tobias, köp en puffle. 

 Tobias: Jag kan inte det, jag har inte råd. 

 Todd: Åh! 

 

   

Det centrala i detta exempel är Tobias försök att för mig och sin mamma på-

visa hur meningserbjudandet i spelet, de faktiska interaktionsmöjligheterna, 

blir fler som betalande medlem och hur ett medlemskap i sig är en form av 

statusmarkör. I mitten av excerptet (rad 38) loggar Tobias in på kompisens 

Johans sida och börjar berätta för mig vilka möjligheter man har som medlem 

att uppgradera såväl sin penguin-avatar (med kläder, accessoarer m.m.) som 

sin igloo (rad 45, 47, 50). Som ickemedlem på sajten har spelaren endast till-

gång till en Bas-Igloo, med dörr och ett fönster. En betalande medlem däremot 

kan välja bland olika varianter och utformningar i Iglookatalogen. Tobias vi-

sar även Johans alla husdjur, puffles, och bilderna på dem (rad 58). En beta-

lande medlem kan ha upp till 20 olika puffles i olika färger, medan en icke-

medlem endast får ha två, en blå och en röd.  

För mamma Moa ligger fokus inledningsvis på vilka Tobias är vän med på 

sajten. När Tobias i rad 8 kommenterar att han fått en vänförfrågan, frågar 

Moa direkt vem Linnea889 är, och ber sedan om att få se en lista med hans 

vänner i spelet. Därefter försöker hon påbörja ett samtal om regler och säker-

het på Internet, (rad 22, 31). Men Tobias undviker diskussionen med ge Moa 

ett kort jakande svar om att han känner till reglerna. För hans del är en vän-

förfrågan något positivt eftersom spelet premierar användare som har många 

vänner, något han poängterar i rad 20. “Snowball battles and fashion shows 

are more fun with friends. So we make sure there are lots of ways for your kid 

to make new friends with other penguins” skriver Club Penguin på föräldrasi-

dan. Jag har inte hittat någon information om att spelare, som Tobias säger, 

får pris om man har många vänner. Däremot är vänner också en bidragande 
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faktor till att stanna på sidan, är flera vänner där blir spelet roligare. Många 

vänner kan också fungera som en statusmarkör och som symboliskt kapital.  

I kapitel fem diskuterades bisittarens roll vid dataspel och ett stort infor-

mellt lärande påvisades mellan syskonen. I detta exempel är det tydligt hur 

även Todd successivt börjar förstå medlemskapets logik, han försöker i rad 21 

inför mig förtydliga vikten av vänner, han ställer frågor om spelet (rad 77) och 

ber Tobias visa och köpa saker i spelet (rad 52, 95).  

I rad 63 ställer jag frågan om Johan tycker att det är okej att Tobias köper 

saker på hans inloggning vilket blir starten för en diskussion mellan Moa och 

Tobias. Moa ställer sig tveksam till att Tobias ska köpa saker för Johans mynt 

vilket Tobias avfärdar med att framhålla hur lätt det är att få nya mynt. Han 

understryker också att han och Johan har diskuterat detta ” ja, vi har pratat om 

det (.) jättelänge ” (rad 73) och börjar sedan spela minispelet Catchin' Waves.  

Betonas skall att det alltså inte är några riktiga pengar eller valuta som Tobias 

här pratar om, utan en speciell spelvaluta. Mynt tjänas genom att spela spel, 

där spelaren erhåller 10 % av sin totala poäng i mynt och genom att spelaren 

deltar i särskilda aktiviteter och tävlingar. Men för den som inte är en beta-

lande medlem på sajten, råder begränsningar för vad spelaren tillåts köpa för 

sina mynt medan en betalande medlem kan välja fritt bland de digitala va-

rorna.  

Tobias pekar alltså här på hur interaktionsmöjligheten förändras med ett 

medlemskap. De spelare som inte har betalt medlemskap stöter gång på gång 

på patrull i sajterna, områden som inte är tillgängliga för ickemedlemmar, klä-

der, husdjur eller inredning som inte får lova att köpas eller spel som bara är 

för medlemmar (jfr Wasko, 2010). På Club Panfu är t.ex. den skola, som 

lovordades på föräldrasajten, endast disponibel för alla i en enda uppgift på 

respektive ämne. En ickemedlem tillåts alltså lösa 1 av 30 matematikuppgifter 

(bild 9).  
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Bild 9. Club Panfu, matematikuppgifter 

 

Vidare är reklam frekvent förekommande, både för det egna guldmedlem-

skapet (vilket på Club Panfu dyker upp varje gång en spelare går från en plats 

till en annan i världen) men också för andra spel och appar. Detta sammantaget 

visar att betalande medlemmar har roligare på sajterna.  

Matilda, som har ett guldmedlemskap på Panfu, säger ”jag kan köpa allting, 

jag kan göra vad jag vill, men om man inte är guldmedlem, då är det inte säkert 

att man, då kan man inte köpa kläder, eller möbler”. Lite senare i vårt samtal 

tillägger hon ”man känner man ju sig lite speciell och så, när man liksom kan 

göra allting (…) det är roligt att kunna bli vem man vill” (2011-02-14). Mike 

Featherstone menar att den samtida konsumtionskulturen karakteriseras av allt 

större valmöjligheter när det gäller att välja och förmedla en livsstil (1994:67).  

Patrik Hernwall (2014:57) beskriver det som ett ”förväntanskrav” och menar 

att värderingar och ställningstaganden idag smälter samman med val av klä-

der, accessoarer, karriär, kroppsideal och kroppssmyckningar i strävan mot att 

bli unik och vara någon. Matilda säger ”det är roligt att kunna bli vem man 

vill” och hänvisar då till möjligheterna hon har som betalande medlem att la-

borera med kläder och inredning åt sin avatar, vilket går i linje med Ruck-

ensteins (2011) resultat från studien av Habbo Hotell. Marknadskommunikat-

ion handlar till stor del om att få individen att uppleva att det är möjligt att bli 

den man egentligen vill vara, om man bara köper ”rätt” produkt (Östberg & 

Kaijser, 2010). Och denna möjlighet att bli ”vad man vill” är också det som 

Club Penguin på sin föräldrasida, skriver fram som det positiva med sin sajt 

och som ett skäl till att investera i ett medlemskap.  

Som betalande medlem innehar spelaren både ekonomiskt och symboliskt 

kapital (Bourdieu, 1984). De virtuella varorna signalerar distinktion mellan 

hög och låg status och gör ägaren av medlemskapet exklusiv och utvald (jfr 
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Lehdonvirta m fl., 2009). Medlemskapet blir således även exkluderande. Ma-

tilda är bussig och lånar ut en av sina tre guldpandor till lillasyster Maria40 och 

Tobias får låna inloggningen av en klasskamrat. Hemma hos Melvin, Susann 

och Simon är det bara Melvin som har ett guldmedlemskap och det är tydligt 

hur lillasyster Susann görs medveten om det, när hon spelar Club Panfu. 

 

 

Exempel 21 

Deltagare: Susann 8 år, Melvin 9 år, (Susann har datorn).    

Plats: Sovrummet, Spel: Club Panfu 

(2011-09-26, film 5, 15.15–16.40 Texten är något nerkortad mot originalet) 

 

1 Ylva Är det du? (syftar på pandan som dykt upp på skärmen) 

 Susann: Mm (.) jag är jättefin (.) ska jag visa mig sen? (.) Fast 

jag har inte så, jag har ingenting (…) så ser jag ut! 

 Ylva Tjusigt!  

5 Susann Jag är bara på level 4. 

 Melvin (Kommer in i rummet och lägger sig på sängen bredvid 

Susann och tittar på när hon spelar) Susann, har du 

hela baddräkten? (…) Susann? Har du hela baddräk-

ten? 

10 Susann (svarar inte på Melvins fråga) Nu ska jag gå här. 

 Melvin Susann hur många vänner har du?  

 Susann (tyst) Noll. 

 Melvin Noll? Jag har över 300 vänner. (.) Susann, du kan inte 

shoppa! 

 

Redan i rad 3 understryker Susann att hon inte har någonting och syftar då på 

kläder till sin panda. När Melvin så kommer in i rummet frågar han om hon 

har hela baddräkten (rad 8), vilket han själv har. Susann avböjer att svara varpå 

Melvin istället frågar om antalet vänner (rad 11). De virtuella varorna och an-

talet vänner på sajten blir här ett socialt och ekonomiskt virtuellt kapital (Bour-

dieu, 1993) som Melvin använder som statusmarkörer för att positionera sig 

själv i en högre ställning gentemot sin lillasyster. 

  

                                                      
40 Huruvida Matildas tre guldpandor är tre olika medlemsskap eller om det går att ha flera pan-

dor på en användare är oklart.  
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”Shoppa med din panda” och att lära sig ”Money Management” 

Ytterligare belägg för att det på spelsidorna, bakom framhållande av delaktig-

het och interaktivitet, ligger en ideologi som uppmuntrar och skolar barnen in 

i en konsumtionskultur, visas i en studie av Neopets (Wasko, 2010).  

The Neopets site is not just about adopting and caring for a pet – it can easily 
be interpreted as a training ground for capitalist consumer culture. While other 
values and ideas are represented on the site, themes related to materialism and 
consumption are particularly overt. Neopia is organized as a capitalist society 
(Wasko, 2010:119).  

 

Även på de sajter som barnen i min studie vistas på, löper konsumtion som en 

röd tråd. Det som förmedlas till spelaren är vikten av att uppgradera sig, med 

nya kläder till sin avatar, ny inredning till igloon eller nya saker till husdjuren. 

Den betalande medlemmen ånjuter fulla möjligheter till denna form av själv-

förverkligande, medan den som inte betalar exkluderas, både från olika spel 

och från möjligheten att själv få välja vad som ska konsumeras. Såväl Club 

Penguin och Club Panfu har kataloger där spelaren kan bläddra bland olika 

varor. Ofta förekommer ”special editions”, mindre upplagor av kläder eller 

tillbehör som bara säljs en kortare period (bild 10). En parallell kan dras till 

de stora klädkedjor som då och då lanserar en begränsad specialkollektion 

med lite exklusivare och dyrare kläder. Poängen är att det aldrig tar slut, det 

kommer alltid nya varor i nästa månads katalog, vilka blir en lockelse och en 

statusmarkör för den spelare som lyckas lägga vantarna på attiraljen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10. Club Penguin, Limited edition 
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Club Penguin framhåller på sin föräldrasida att barnen lär sig Money Mana-

gement: ”Money doesn't grow on trees. By playing games to earn coins, kids 

can learn to save up for what they want the most”. Retoriken går ut på att 

övertyga föräldrarna om att deras barn, genom att vara på sajten, skolas till bra 

konsumenter som lär sig kalkylera kostnaden för det som önskas, och sedan 

spela sig till de mynt som krävs. Att spela sig till nya nivåer, samla poäng eller 

mynt och hushålla med begränsade resurser, är element som kännetecknar de 

flesta spel. Skillnaden här är att allt detta ska göras för att spelaren ska kunna 

konsumera fler varor till sin avatar. Konsumtionen har inget slutmål, det går 

inte att vinna, utan sidorna bygger på att konsumera sig till ett självförverkli-

gande, till status och kapital. Club Panfu skriver på sin föräldrasida att sam-

landet av pandamynt ”stimulerar spelglädjen, lusten till lärande och till att 

fortsätta”. Samtidigt erhåller sajten en shoppingmanual i vilken spelaren kan 

läsa om vad som kan köpas och hur det går till.  

Med ett Guldmedlemskap kan du köpa coola kläder, husdjur eller möbler till 
din trädkoja. Om du inte har Guldmedlemskap kan du köpa Pandafärger och 
vykort. För att köpa prylar behöver du Pandamynt. Pandamynt kan du samla 
ihop genom att spela minispel. Alla prylar som du kan köpa finns i kataloger 
som finns på olika platser i Panfu. Om du hittar något i katalogen du vill köpa 
så klickar du på den lilla knappen med en kundvagn bredvid prylen. Prylen 
hamnar då automatiskt antingen i din prylkorg eller i din kartong i trädkojan 
och Pandamynten dras automatiskt från din Panda. 
 

Farmerara är en annan sajt som ett par av barnen i min studie vistades på. 

Sajten drivs av företaget Bigpoint i Luxembourg och bygger på att skapa och 

driva en egen bondgård. Spelarna ska här både konsumera och producera för 

att hålla sin verksamhet igång. ”Kom igen, sätt på dig gummistövlarna: så blir 

bondlivet riktigt kul! Driv din bondgård, föd upp massor av djur, plantera träd 

och gör affärer med dina grannar i staden!” skriver skaparna av spelet. I likhet 

med Club Penguin och Club Panfu ges en belöning vid varje avklarat moment 

men fokus ligger inte här på shopping av varor till den egna avataren, utan 

målet är att hålla sin verksamhet igång, varpå belöningarna mestadels kommer 

i form av det som gården behöver, vatten, gödsel, frön, träd eller dylikt. I föl-

jande exempel är Matilda inne på sajten och förklarar för mig vad den går ut 

på. Hon är på marknaden i staden och ska sälja en del av sina varor. 
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Exempel 22 

Deltagare: Matilda 8 år, Mamma Louisa (Matilda har datorn).    

Plats: Köket, Spel: Farmerama 

(2011- 04- 11, film 1, 22.54 – 28.01. Texten är något nerkortad mot originalet) 

 

1 Matilda: Alltså man kan sälja saker på marknaden, sälja grön-

saker och sånt, djur, foder och sånt. Och typ ägg, ull, 

saxar… 

 Ylva: En massa grejer. 

5 

 

  

 

 

10                                                                                                                                                 

Matilda: Ja, en massa grejer (.) kan man alltså köpa (…) och 

sälja (…) och bygga, kan man göra. Och där, där det 

var ett äpple kan man göra (.) Nu ska jag göra lite eget. 

(Läser på skärmen) Erbjudande (…)Där klickar man. 

Och då kan jag kolla vad jag har mest av här. Nu ska 

vi se (…) jag tror det är plommon. 

 Ylva:  Har du kollat in äpplen? 

 

 

 

15 

Matilda: Va? (tittar igenom sina frukter på skärmen) Oj! 

(skrattar) det har jag nog mest av (.) jag såg väldigt 

mycket äpplen (.) ja, vi säljer nog lite äpplen. Vad ska 

vi säja? Hur många ska jag sälja? 

 Ylva: Men vad är en enhet då? 

 Matilda: Vaddå? 

 Ylva: Det står hur många enheter vill du sälja? 

 Matilda: Ja, nu står, nu står det att ett äpple kostar 60 kronor. 

20 Ylva: Nja…det står att pris per enhet är 60 kronor. 

 Matilda: Vad är enhet? 

 Ylva: Ja, det var det jag undrade. 

 Matilda: Mamma, vet du vad det är? Vad är det? 

 Mamma L: Vad tror du att det är? 

25 Matilda: Men jag vet inte. 

 Mamma L: Men vad kan det vara? Om nånting är en enhet, vad 

kan det betyda då, om det kostar sextio kronor, en en-

het? 

 

30 

Matilda: Att ett, nej, det kan ju inte vara att ett äpple kostar (…) 

öh (…) det kan ju inte vara att ett äpple kostar (.) 60 

kronor, det kan det inte va. 

 Mamma L: Nej, vad kan det vara då? 

 Matilda:  (otålig och pekar på skärmen) Men jag, nu säljer jag. 

 Mamma L: Om jag odlar äpplen, och sen säljer dom. 

35 Matilda: (pekar på skärmen) Ja, men nu står det; hur många en-

heter vill du sälja? 

 Mamma L: Ja, men lyssna då, om jag odlar äpplen… 

 Matilda: Då ska jag skriva 100. 
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40 

Mamma L: Om jag odlar äpplen, och jag ska sälja dom, säljer jag 

ett äpple till en då eller hur säljer jag, hur, hur, får jag 

mina äpplen till nån annan? T.ex. om jag ska sälja till 

Ica, säljer jag en påse då eller? 

 Matilda: Nej. 

 Mamma L: Vad säljer jag då? 

45 Matilda: Du kör det med en lastbil. 

 Mamma L: Vad säljer jag då? Ligger dom liksom fem äpplen i 

den… 

 Matilda: Nej. 

 Mamma L: Vad kommer dom i då? 

50 Matilda: Dom kommer i en låda. 

 Mamma L: En låda. Kan en enhet vara en låda då? Eller ett lass 

t.ex.? Kan det vara så? 

 Matilda: Jag vet inte riktigt. Jag kan inte sånt där. 

 Mamma L: Det beror på, man kan dela in enheter i ganska mycket. 

55 Matilda: (avbryter) Men mamma, kan du inte bara säja vad en 

enhet är! 

 Mamma L: Jag gör ju det nu. Man kan dela in enheter i väldigt 

mycket, det kan vara väldigt lite till jättestort. (måttar 

med händerna)  

60 Matilda: Ja, men nu ska jag sälja 89 äpplen (…) 

 Mamma L: Mm. 

 Matilda: Pris per enhet står det, 60 kronor står det (.) och totalt 

pris 5340 kronor. 

 

65 

Mamma L: (Vrider på datorn så att hon ser skärmen) Mm (…) då 

kostar ju… 

 Matilda: Ska ju jag få då!  

 Mamma L: Då är ju varje enhet 60 kronor, det är ungefär X. 

 Matilda: Oj! Det ska jag verkligen inte. 

 

70 

Mamma L: Som man tar en låda, kostar 60 kronor, så det är ju inte 

ett äpple. 

 Matilda: Tycker du det för 89 kronor? 

 Mamma L: Vad sa du? 

 Matilda: X för 89 kronor? Vad tycker du? 

 Mamma L: Det får du, det är du som spelar. 

75 Matilda: Men du får bestämma, för jag kan inte det här. 

 Mamma L: Men du får ju ta det som är mest, det som du får mest 

pengar av. 

 Matilda: Jag får mest pengar av äpplena nu. 

 Mamma L: Ja, då säljer du dom. 

80 Matilda: För? Vad ska jag sälja dom för? 

 Mamma L: Men sälj dom för 60 kronor då. 
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85 

Matilda: (trycker på skärmen) Erbjud. (.) Ska jag trycka betala 

10 % marknadsavgift som profession? (…) Jag 

trycker på ja. /---/ Erbjudandet fördes in. Nu har jag 

ett eget marknadsstånd! Nu kanske vi ska sälja lite 

mera!  

 

För Matilda blir diskussionen om vad en enhet är något som stoppar henne i 

spelet. Hon vill bara få sålt sina äpplen, men genom att jag ställer frågan om 

vad som menas med en enhet (rad 16), hindras hon av mamma Louisas försök 

att förklara detta. Det hela utvecklas nästan till en mattelektion, men Matilda 

får aldrig riktigt grepp om vad en enhet faktiskt är. Spelet är alltså en bond-

gårdssimulator, ett slags företag och använder också ofta den typen av retorik, 

såsom ”10 % marknadsavgift som provision” (rad 83, Matilda läser profess-

ion). Spelaren måste alltså utveckla en ekonomisk medvetenhet om vad varor 

och tjänster kostar. När Matilda längre fram i spelet återigen frågar Louisa om 

hur mycket hon ska ta betalt, säger hon ”Har inte pappa lärt dig att du ska titta 

nånstans, vad alla andra säljer för?”. För att inte bli utkonkurrerad bör spelaren 

alltså även ha de andra spelarna under uppsikt och bevaka deras priser på 

marknaden. Konsumtion är följaktligen en tydlig del av barns lekkulturer och 

barnen blir entreprenörer som lär sig både köpa och sälja olika slags varor på 

de virtuella världar där de vistas.  

Slutligen vill jag belysa de på Club Penguin återkommande välgörenhets-

kampanjerna, ”Coins for Change”. Inför varje jul kan spelare välja att donera 

delar av sina virtuella mynt till olika välgörenhetsorganisationer. Grundarna 

av sajten skänker därefter 1 miljon (riktiga) dollar till dessa organisationer, 

fördelat utifrån proportionerna på barnens donationer.41 ”Coins for Change 

seeks to empower children to choose a cause that matters most to them and 

affect real change”. Syftet är alltså att göra barn uppmärksamma på att världen 

ter sig olika beroende på var man lever och låta dem vara del i en förändring. 

Här sker en förening av den fiktiva och den reella världen vilket också kan ses 

som en del av fenomenet prosumtion (Toffler, 1980).  Begreppet känneteck-

nas av att gränserna mellan produktion och konsumtion suddas ut, detta ge-

nom att konsumenten i hög utsträckning uppmanas vara delaktig i den produkt 

som säljs och därigenom blir en delproducent eller prosument. Många forskare 

menar att prosumtion är ett allt vanligare fenomen i dagens samhälle, inte 

minst på internet och i samband med sidor som skapas genom att användarna 

fyller dem med innehåll, såsom YouTube, Twitter, Facebook, Wikipedia 

(Hernwall, 2014; Jenkins, 2012; Ritzer & Jurgensson, 2010; Ruckenstein, 

2010). Sjöberg (2013) beskriver hur prosumtionsaktiviteter äger rum i tid-

ningar för barn, detta genom att barn skickar in bidrag som publiceras, varpå 

barnen har varit delaktiga i utformningen av den produkt de sedan kan köpa. 

Såväl Club Penguin som Club Panfu uppmanar barnen att vara delaktiga på 

                                                      
41 http://clubpenguin.wikia.com/wiki/Coins_for_Change.  

http://clubpenguin.wikia.com/wiki/Coins_for_Change
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sidorna, de ombeds skicka in eller ladda upp teckningar och foton, skriva på 

bloggar eller delta i olika tävlingar eller omröstningar om karaktärer, spel eller 

innehåll (bild 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11. Club Penguin 

 

Detta skulle kunna ses som ett slags kid empowerment (Cook, 2007) genom 

att företagen låter barnen komma till tals, lyssnar på dem och plockar upp de-

ras bidrag. Men den reella makten kvarstår hos företaget, som sätter ramarna 

för barnens delaktighet och som skapar produkten. Ruckenstein (2010) menar 

att uppmuntrandet till barnen att delta med teckningar, lekar eller andra krea-

tiva former, är en mycket medveten strategi hos företagen då dessa därigenom 

lär känna sina konsumenter. Barnens deltagande på sidorna lockar även andra 

barn till sajten: 

If we observe more closely how the service works, we can see that users are 
also content. If you arrange a party or some competition, it will not materialize 
without other users. You cannot arrange anything without others (Ruckenstein, 
2010:1070).  

 

Barns blotta närvaro gör alltså sidan mer tilltalande för andra barn (Malaby, 

2009:8). Detta är inget unikt för just barnsajter utan även sajter som riktar sig 

till vuxna fungerar på liknande sätt. Goffman (1959) menar att det krävs mer 

än en individ för att skapa ett samhälle. Ingen vill vara på en sajt som inte har 

några användare, varken barn eller vuxna. Att vara på en sajt tillsammans med 

många andra, och att ha många vänner, kan också förstås som att inneha soci-

alt kapital (Bourdieu, 1993).  
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Konsumtionens plats i barns medievärldar 

Konsumtion har en självklar plats i barns medievärldar idag. Datorer, olika 

spelkonsoler och mobiler är centrala redskap i många barns medieanvändning 

och dessa kostar pengar. Även många av de aktiviteter som olika spelsidor på 

internet erbjuder, kräver betalning om upplevelsen ska bli fullständig.  

I det här kapitlet har jag undersökt hur barn och föräldrar resonerar kring 

konsumtion på dessa områden och vilken mening och betydelse barnen till-

skriver olika artefakter. Jag har även studerat virtuella spelsidor för att synlig-

göra vilka idéer om barn och föräldraskap som där produceras och hur sajterna 

skriver fram fördelar med medlemskap. 

Konsumtion kan förstås som ett sätt att, via sin smak, föra ett samtal med 

andra på samma fält, att visa tillhörighet med en grupp och ta avstånd från en 

annan (Bourdieu, 1984). Varor och tjänster, artefakter och symboler, kan 

också ses som utrustning i vår personliga fasad, dvs. hur vi väljer att presentera 

oss själva inför andra och påverka deras uppfattning om oss (Goffman, 

1959/2014). Att inneha ett ekonomiskt kapital kan således vara en nödvändig-

het för att nå symboliskt kapital. Finns det inga ekonomiska resurser att inför-

skaffa de senaste spelen eller mobilerna, kan inte heller kunskap om dessa 

genereras (Harju, 2008). Genom barnens resonemang framkom att ägandet av 

och åtrån till olika saker i förlängningen handlar om just tillhörighet, en öns-

kan om att ingå i en gemenskap. Barnens begär föreföll också främst väckas 

till liv genom att de såg vad andra hade, eller kunde. Att vara en som äger, och 

besitter kunskap om, funktioner och modeller ger som nämnts ett stort sym-

boliskt och ekonomiskt kapital i relation till syskon och vänner. Risken för 

exkludering på grund av avsaknad av till exempel en mobil, framhölls också 

som en resurs i interaktionen med föräldrar. Det var även något som föräldrar 

själva påtalade som en tänkbar oro och som ett incitament för att ge barnen 

det som efterlängtades.  

Tillhörigheten i en exklusiv skara är även den säljande idén på de virtuella 

spelsidorna. Via medlemskapet inkluderas barnen till den grupp som äger till-

träde till allt på sajterna. De kan röra sig fritt i världarna, alla platser och nivåer 

står för dem öppna. De kan uppgradera sina avatarer och deras hem med klä-

der, husdjur och attiraljer som de själva väljer och de får presenter och speci-

ella erbjudanden som bara är till för medlemmar. Dessutom slipper de reklam 

på sidorna. De barn i min studie som är betalande medlemmar, framhåller det 

lyxiga i att kunna göra vad de vill, och bli vem de vill, genom att interaktions-

möjligheterna ökar och själva interaktionserbjudandet i spelet ser helt an-

norlunda ut än för icke betalande. Medlemskapet skänker alltså spelaren både 

symboliskt och ekonomiskt kapital och ägandet av olika virtuella varor kan 

användas som statusmarkörer (jfr Lehdonvirta m fl., 2009). Betonas skall att 

barnen framförallt väljer sidorna för att de har roligt, att de upplever spelen 

som utmanande, kul och spännande och för att de delar en gemenskap med 

sina vänner och syskon.  
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Då det i de flesta fall är föräldrarna som betalar medlemskapet, har detta 

kapitel också problematiserat det dubbla tilltal som finns på webbsidorna och 

undersökt hur medlemskapet säljs in som idé till föräldrarna. Det barn som 

skrivs fram på sajternas föräldrasidor är det aktiva, lärande och kompetenta 

barnet som tar plats och görs delaktigt. Lärandet och barnens säkerhet är något 

ytterst centralt och på föräldrasidorna tecknas bilden av den lärande männi-

skan, av hur barnet kan få sin upptäckarglädje, sin vetgirighet och sitt behov 

av lek tillgodosett under samma säkra tak. Det är idén om hur föräldrarna 

kommer att få det smarta barnet som här säljs in. Och detta utan att de behöver 

investera speciellt mycket själva. Ett smart barn skänker också stjärnglans åt 

föräldrarna, som är ansvarstagande och vill sitt barn det bästa genom att inve-

stera i ett medlemskap. Det ger även föräldrarna ett symboliskt och ekono-

miskt kapital i relation till andra föräldrar (jfr Brusdal, 2007).  

Wasko (2010) är i sin artikel djupt kritisk mot denna typ av spelsidor, som 

hon anser vara en enda stor konsumtionsindustri, och jag har i ovanstående 

text visat hur konsumtionen är högst påtaglig även i de sajter jag har analyse-

rat. Genom sidornas aktiviteter och berättelser skrivs det kompetenta, sociala 

barnet fram, som lär sig hantera valutor och växelkurs, och som kan förhandla 

om varor och vara entreprenör, för att kunna konsumera sig till status och ka-

pital. Karlsson (2010) menar att vårt samhälle idag sätter varan i centrum och 

uppmanar till entreprenörskap och vikten av att sälja sig själv, något webbsi-

dorna jag har analyserat i viss mån kan sägas avspegla. Men man kan argu-

mentera för att sajterna också tjänar som utgångspunkt för att få barnen att 

tänka kring konsumtion och ger dem en förståelse för vad saker kostar. Cook 

(2013) menar att när barn och konsumtion diskuteras lyfts barn ofta ur kon-

texten, och analysen sker vid sidan av det liv som faktiskt omger dem. Sparr-

man och Sandin (2012) betonar vikten av att inse att barn lever i samma sam-

hälle som vuxna. Föräldrar tar med sina barn till mataffärer, där de handlar 

med sitt medlemskort vilket ger dem rabatter och fördelar. På dessa spelsidor 

sker samma sak fast på en lekande nivå. Cook (2013) framhåller: 

 What I advocate is something much more difficult – that is, to manifest the 
critical eye and to allow children their pleasures and selfdefining practices in 
and through goods and to integrate these as necessary, unavoidable aspects of 
childhood without apology, hesitation or equivocation. We need not concur 
with the values and attitudes surrounding children’s goods and media, but we 
also must not denigrate outright the very things and actions that forge the child-
hoods we painstakingly strive to comprehend (Cook, 2013: 4).  

 

 När empirin som föreliggande studie bygger på samlades in, hade läsplattor 

ännu inte fått det enorma genomslag de har i Sverige idag. Sedan dess fältet 

för spel online formligen exploderat och idag finns en uppsjö appar av olika 

slag. Många av dem liknar de virtuella spelsajterna till sin konstruktion, dvs. 

de är gratis att ladda ner, men har reklam och köp inuti apparna. Vill vi förstå 

barnkulturen av idag, är det av vikt att även den kommersiellt drivna delen av 



 

 

172 

barnkulturen lyfts fram i ljuset, kritiskt granskas och diskuteras. Det innebär 

inte att vi behöver tycka om och omhulda allt som där sker, men det går inte 

heller att bara fördöma eller bortse ifrån den om vi på riktigt vill förstå barns 

livsvillkor och medievärldar. 
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Kapitel 9. Syskonsamspel och kulturella 
arenor - avslutande diskussion 

Med utgångspunkt i hur syskon i förskole- och lågstadieålder skapar mening 

i vardagliga mediepraktiker, har detta arbete dokumenterat och analyserat hur 

medier både blir resurser i, och formar, barns aktiviteter, lekar och uttryck. De 

frågeställningar som har väglett analysen i denna studie har dels gällt hur sys-

kon organiserar och iscensätter sitt mediebruk, dels hur de positionerar sig 

själva och varandra inom ramen för olika mediepraktiker. I det här avslutande 

kapitlet återgår jag till frågeställningarna och presenterar avhandlingens em-

piriska fynd.   

Ramar och möjligheter för samspel 

Barns medierade värld kan förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där 

mediering syftar till att beskriva hur vi möter världen som förtolkad. De arte-

fakter, verktyg eller redskap som människan använder i interaktion med andra, 

är bärare av kunskaper, insikter, konventioner och begrepp vilka vi samspelar 

med när vi varseblir vår omvärld (Vygotskij, 1978; Wertch, 1998). Verktygen 

eller artefakterna har utvecklats för vissa syften och rymmer därmed både be-

gränsningar och möjligheter beroende på deras konstruktion (Gibson, 1997; 

Linderoth, 2004). Avhandlingen har synliggjort hur syskonen inte passivt för-

håller sig till denna medierade omvärld, utan hur de är meningsskapande ak-

törer som aktivt tolkar, går i dialog med, undersöker och omtolkar densamma. 

Barnens mediebruk skapar olika praktikgemenskaper; barnen etablerar delta-

gande i olika i kulturella aktiviteter och utforskar dem tillsammans. Avhand-

lingen har pekat på hur lek idag kan sägas vara medialiserad, detta genom att 

en övervägande del av barns lekaktiviteter sker i interaktion med eller genom 

medier (Hjarvard 2013). Jag har diskuterat de farhågor som detta har aktuali-

serat i samhället i stort, men också visat exempel på hur mötet med olika kul-

turuttryck blir element och resurser i syskonens lek. 

Syskonens mediebruk iscensätts till stor del utifrån ramverk som såväl möj-

liggör som villkorar och sätter gränser för hur samspelet organiseras. En be-

tydande del handlar om vad brukaren har tillgång till, och särskilt då de mate-

riella gränserna för medieanvändningen, som både syftar till vilka artefakter 
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som faktiskt finns i olika familjer och vilka interaktionserbjudanden som där-

med medförs. I kapitel 5 synliggörs hur samspel organiseras kring olika spel-

aktiviteter, och där framkommer tydligt hur antalet datorer eller spelkonsoler 

delvis dikterar villkoren för hur aktiviteten ser ut.  I de familjer där syskonen 

samsades kring en enda dator, utvecklade storasyskonen strategier för att få 

spelutrymme och förlängd speltid. Ofta handlade det om att påtala småsysko-

nens brist på kompetens och tilldela dem nybörjarpositioner, och att själva 

positionera sig i rollen som lärare eller hjälpare. På så sätt blev de äldre sys-

konen också de första att ta kontrollen över spelsituationen. Maktrelationer 

och positioneringsarbeten blir därmed ett centralt inslag i syskonens samspel 

och i exemplen visas hur positioner inte är statiska utan hur syskonen tar och 

tilldelar, omförhandlar och skiftar mellan olika positioner. Det finns samtidigt 

ett stort mått av lekfullhet i relationerna mellan syskonen. Vidare belyser ex-

emplen hur ett omfattande informellt lärande sker mellan syskonen, och hur 

de yngre barnen aktivt iakttar och imiterar de äldre syskonens rörelsemönster 

och handgrepp, för att därigenom nå en förståelse för hur spelet är organiserat. 

Avhandlingen synliggör också hur syskonen skapar gemensamma praktikge-

menskaper, genom att sitta bredvid och aktivt kommentera det som sker på 

skärmen. De olika artefakterna och deras interaktionserbjudanden är således 

centrala för hur samspelet utvecklas.  

Här diskuteras också hur ålder är centralt för syskonens medieanvändning. 

Detta kommer bland annat till uttryck i valen av spel, där de yngre barnen 

vanligen spelade de spel som föräldrarna inhandlat, eller på onlinesidor som 

föräldrarna valt, medan de äldre barnen betydligt oftare själva valde spelfo-

rum. Ålder hade också en roll för hur syskonsamspelet organiserades, och ett 

forskningsfynd i avhandlingen är att samkönade och mer åldersnära syskon 

oftare etablerade praktikgemenskaper kring en aktivitet än syskon av olika kön 

eller med större åldersspann emellan. På det viset visar avhandlingen hur sys-

konrelationer har många likheter med livet på förskolan, där könade grupper, 

ålder eller fokus kring ett gemensamt tema kan spela roll för att skapa samhö-

righet (Änggård, 2005a,). Men det skall betonas att detta här framförallt gäller 

i relation till spelande och medielekar. Ett annat viktigt fynd kring praktikge-

menskaper är hur själva gemenskapen delvis växer fram just genom ett delat 

fokus och kring delade intressen (se särskilt kapitel 5 och kapitel 7). För lik-

nande fynd inom fritidshem kan man exempelvis se barns praktikgemenskap 

kring Sonic och Spice Girls (Sparrman, 2002).  

Även föräldrarna villkorar ramverken för samspel. Det är föräldrarna som 

sätter gränser för spelandet, och som också i viss utsträckning styr över inne-

hållet. Många spel erbjuder snabba kickar och belöningar som lätt skapar vil-

jan efter mer, och föräldrarna påtalade svårigheter med att begränsa, och kon-

kurrera med, barnens spelaktiviteter. 



 

 

175 

Smak, stil och värdehierarkier  

Avhandlingen har vidare synliggjort hur syskonen aktivt använder sig av me-

dietexter- TV-program, YouTubeklipp och musik- som resurser för självpre-

sentation och för att markera smak, stil och tillhörighet (Bourdieu, 1984; Goff-

man, 1959/2014). Här framkommer en tydlig skillnad mellan olika åldrar. De 

äldsta barnen i materialet är 8 och 9 år gamla och ryms därmed inom gruppen 

tweens. Begreppet myntades först inom marknadssammanhang för att klassi-

ficera olika målgrupper och karaktäriserar den mellanperiod (inbetween) mel-

lan barn och tonåring (teens), (9-12 år), då olika värderingar, intressen och 

aktiviteter konkurrerar om utrymme, och där ett ökat intresse för smak och stil 

blir ett sätt att laborera med identitet och att markera ålder (Forsman, 2014; 

Johansson, 2005).  

Melodifestivalen är ett exempel på ett program som de äldre barnen förhöll 

sig något ambivalenta till. Samtliga barn i studien följde programmet, och me-

nade att det var viktigt att känna till och ha kunskap om det, men de äldsta 

barnen kunde också beskriva programmet som larvigt eller lite barnsligt. 

Smak och stil används därmed som ett sätt att markera distinktion (Bourdieu, 

1984) och att inte blir förknippad med det som kan uppfattas som barnsligt 

framhölls emellanåt som centralt (jfr Werner, 2009; Änggård, 2005a). På lik-

nande vis använde åttaåriga Matilda dokusåpan ”Big Brother” som ett sätt att 

med mediernas hjälp testa gränser och markera ålder. Genom att uttrycka gil-

lande om en vuxen arena utmanar hon också rådande normer om lämplig barn-

kultur, samtidigt som hon indirekt tar avstånd från mammans förbud mot pro-

grammet. De äldsta barnen i materialet orienterade sig också tydligt i riktning 

mot omgivningen och ett bredare sammanhang i sina självpresentationer. 

Många gånger under mina besök talade de om YouTube-klipp, spel eller mu-

sik som var populära i kamratgruppen eller i skolan och det blev påtagligt att 

kunskap om dessa kunde ge lokal status och kulturellt kapital. Därmed synlig-

gjordes också hur delade smakpreferenser kring olika typer av medieinnehåll 

är ett sätt att visa samhörighet och skapa vardaglig gemenskap (jfr Forsman, 

2014; Sparrman & Aronsson, 2003).  

Delade smakpreferenser som ett sätt att visa samhörighet var något som 

även de yngre barnen orienterade sig mot. Där de äldre barnen framhöll sin 

smak och stil som ett sätt att skapa en gemenskap med en yttre värld, gjorde 

deras yngre syskon detta som ett sätt att skapa samhörighet och delaktighet 

med sina storasyskon. I likhet med tidigare forskning (Bergman, 2009; Johan-

sen, 2008) visar exemplen i denna studie hur de äldre syskonen spelar en vä-

sentlig roll som förebilder och indirekta normsättare i barnens mediebruk. I 

synnerhet gällde detta syskon av samma kön, där de äldre tilldelades posit-

ionen av vägledare och stilkompasser för vad som var coolt eller viktigt. Men 

materialet visar också hur delade smakpreferenser, och kunskap kring olika 

medieinnehåll, kan användas som resurser av de yngre barnen för att få erkän-

nande och bli en del av en praktikgemenskap med de äldre syskonen.  
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Genom att jag träffade familjerna återkommande under flera månader, blev 

det vidare påtagligt hur snabbt trender kommer och går och hur smak och stil-

markörer kan växla. Det som var populärt ena månaden hade ersatts av något 

annat under nästa. Detta gällde i större utsträckning de äldre barnen som på-

verkades av kamratgruppen och av det som var populärt i sociala medier.  Fö-

religgande arbete har koncentreras till hemmet som platsen för barnens me-

diebruk. Men vad studien ändå visat är att gränserna mellan hemmet och om-

givande samhälle suddas ut i takt med barnens ökade ålder, något som också 

påverkar smak och värdehierarkier (jfr Johansen, 2008). Barns medierade 

värld består av en konstant pågående rörelse av barnkulturella intryck och ut-

tryck; ett enormt kretslopp av spel, texter, bilder, musik och filmer som barnen 

väljer och vrakar bland, tolkar och omtolkar utifrån vad som passar deras syf-

ten bäst, och där gränser mellan populärkultur och kanoniserad kultur blir obe-

tydliga. Jag menar att barnen i detta arbete besitter ett eget barnkulturellt ka-

pital som skiljer sig från föräldrarnas smak och tycke. Barnens kulturella ka-

pital, deras smak och stil hängde för barnen ofta samman med en delad ge-

menskap mellan syskon eller kamrater (jfr Dyson, 2003). Det som var populärt 

växlade snabbt, hade ofta koppling till den kommersiellt drivna barnkulturen 

och det som gav status och kapital bland barnen var kompetenser och kun-

nande om olika medieformer.  

Föräldrarna i studien kan sägas ha en mer stabil syn på vad som bedömdes 

som bra. Generellt ansågs till exempel Public service (Svt och Bolibompa) stå 

för bättre värderingar och högre kvalité än de kommersiella TV-kanalerna. Ett 

genomgående högre tempo, återkommande reklampauser och vad de såg som 

tvivelaktigt innehåll bidrog också till att dessa kanaler bedömdes mindre po-

sitivt.  Även när de kom till spelsidor föredrog de flesta föräldrarna att barnen 

spelade på sajter fria från reklam och där inga våldsspel förekom. Detta gällde 

framförallt de yngre barnen. Ju äldre barn, desto tydligare var det att föräld-

rarnas värderingar många gånger gick stick i stäv med barnens preferenser. 

Fler föräldrar gjorde även en slags rangordning i barnens medieanvändning, 

där musiklyssnande eller laborerande med musikprogrammet Spotify skatta-

des högre än tv-tittande och dataspelande. 

I intervjuerna med föräldrarna ställdes också frågan om det fanns specifika 

texter, musik eller berättelser som de ansåg viktiga att barnen fick med sig, 

som ett slags kulturarv. Genomgående menade föräldrarna att det viktigaste 

var att förmedla en bredd, och visa på olika sorters berättelser, musik osv. Men 

merparten av dem framhöll också att de gärna såg att barnen fick med sig 

Astrid Lindgrens sagor och sånger. En parallell kan här dras till musikför-

medling på förskolan, där Johan Söderman (2012) menar att just Astrid Lind-

grens visor kraftigt dominerar svensk barn-och skolkultur (se även Lunde Ve-

stad, 2013 för en liknande diskussion). Söderman anger som anledning att da-

gens barn har en föräldrageneration som vuxit upp med sångerna och därmed 

lyfter fram dem som en slags musikalisk kanon. Han menar att det synliggör 

hur det vi kallar för barnkultur är en social kategori, oftast konstruerad av 
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vuxna, och påtalar vikten av att låta barnkulturen vara rörlig. Barn har idag 

egna preferenser och tolkar ofta verk på andra sätt än vuxna (jfr Helander, 

2004). Exemplet med Astrid Lindgren visar också hur det som anses ”bra” 

eller god kanoniserad barnkultur, många gånger hänger samman med egna 

minnen av barndomen och barnkulturen (se även Johansen, 2008; Rydin, 

2000). 

Konsumtion 

Barns medialiserade värld är också i hög grad en kommersiell värld och ett 

relaterat syfte i avhandlingen har varit att undersöka vilken plats och betydelse 

konsumtion har, och får, i syskonens mediebruk, något som diskuteras i av-

handlingens sista empirikapitel. Vad som synliggörs är att konsumtion har, 

och ges, en betydande roll, som också sätter ramar och dikterar villkor för 

syskonens samspel och mediebruk. Datorer, olika spelkonsoler och mobiler 

kan ses som utrustning i vår personliga fasad, dvs. hur vi väljer att presentera 

oss själva inför andra och påverka deras uppfattning om oss (Goffman, 

1959/2014). I arbetet visas hur barnen åtrår olika artefakter, ofta baserat på 

vad de såg att andra hade eller kunde, och hur detta i förlängningen handlar 

om en önskan om tillhörighet, och viljan att vara del i en gemenskap. En dis-

kussion som fördes i flera familjer var mobiltelefonens vara eller icke vara. 

Samtalen rörde dels frågan om när barnen kunde anses gamla nog för att alls 

ha behov av en telefon, men också kring vilken typ av telefon som barnen 

skulle ha. Här visas återigen hur medier också bidrar till att skapa ålder. Fors-

man (2014) menar att barns förhållande till olika artefakter kan betraktas näs-

tan rituellt.  

Att efter lång tids tjatande få den där smarta mobilen, den coola laptopen eller 
få tillåtelse att ha ett Facebook-konto när man fyller tio år blir en symbolisk 
övergång och medietinget får en magisk betydelse som övergångsobjekt från 
ett stadium till ett annat (Forsman, 2014:31).  

 

Ägandet av en mobil kan således signalera ökad självständighet och ge status 

i relation till syskon och kamrater. Det säger också något om familjens eko-

nomiska resurser.  I materialet synliggörs hur barnen använder risken för ex-

kludering på grund av avsaknad av till exempel en mobil, som en argumentativ 

resurs i interaktionen med föräldrar. Även föräldrarna själva påtalade risken 

för exkludering som ett incitament till att ge barnen det som efterlängtades. 

Kapitlet diskuterar även hur programvaror, spel och apparater ständigt upp-

dateras, och hur detta blir en lockelse för barnen. Stort symboliskt och kultu-

rellt kapital tillskrevs de som hade ett kunnande om såväl den tekniska appa-

raturen, som spelen i sig. Därmed synliggörs nödvändigheten av att inneha ett 

ekonomiskt kapital för att nå ett symboliskt kapital och en åtråvärd position i 
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det sociala rummet. Finns det inga ekonomiska resurser att införskaffa de sen-

aste spelen eller mobilerna, kan inte heller kunskap om dessa genereras 

(Harju, 2008). Under fältarbetet förmedlade föräldrarna många gånger en fru-

stration över konsumtionssamhället och diskuterade det svåra i att förhålla sig 

till allt det som barnen önskade och att välja områden att investera i. Valet 

mellan vad som upplevdes som barnets bästa å ena sidan och barnets önsk-

ningar å andra sidan blev ett dilemma.   

Konsumtionens plats och betydelse har även studerats på några virtuella 

spelsajter som flera av barnen i materialet vistades på. Sajterna är gratis, men 

lockar samtidigt med ett medlemskap som ger rikare och för barnen intressan-

tare interaktionsmöjligheter i spelet. I analysen synliggörs hur de spelare som 

inte har betalt medlemskap gång på gång stöter på patrull i sajterna, områden 

som inte är tillgängliga för ickemedlemmar: kläder, husdjur eller inredning 

som inte får lova att köpas eller spel som bara är för medlemmar. Vidare är 

reklam frekvent förekommande, både för det egna guldmedlemskapet men 

också för andra spel och appar. Medlemskapet blir därigenom också direkt 

kopplat till status och kapital (både ekonomiskt och symboliskt kapital). En 

spelare kan ganska snabbt avgöra huruvida en annan spelare är en betalande 

medlem eller ej, beroende på hur dennes igloo eller trädkoja ser ut och vilka 

kläder och eller husdjur avataren har. De virtuella varorna fungerar därmed på 

liknande vis som materiella tillgångar i sociala relationer, där användarna kan 

positionera sig utifrån vad de äger och har i spelet (jfr Lehdonvirta, m.fl., 

2009). Vidare diskuterar avhandlingen hur sidornas övergripande ideologi kan 

sägas vara präglade av konsumtion, där målet är att uppgradera sin avatar och 

laborera med vem man vill vara. I kapitlet pekar jag på hur det kommersiella 

fältet är en växande del av barns medievärldar och argumenterar för vikten av 

att den kommersiellt drivna delen av barnkulturen inte bara kritiskt granskas 

utan där dess betydelse också undersöks utifrån de som faktiskt brukar den. 

Många av de frågor som rör konsumtion i studien, handlar primärt om de 

äldre barnen. Men det som avhandlingen också visar är att även de yngre sys-

konen är högst delaktiga i dessa diskussioner; de iakttar, lär och vill också ha 

de artefakter som de äldre syskonen åtrår. Genom att de har äldre syskon som 

banar väg och trampar mark, kommer de yngre barnen tidigt i kontakt med 

områden som annars skulle vara dolda för dem, och arbetet pekar på hur redan 

femåringar är aktörer på kulturella arenor med både lokala och globala möns-

ter.  

Skiftande ideal 

Denna avhandling har på olika sätt visat hur medier är en självklar och inte-

grerad del av barns vardagliga aktiviteter och samspel. Medier används som 

resurser i, och formar, barns aktiviteter, lekar och uttryck. Här har synliggjorts 

hur syskonen inte passivt förhåller sig till sin medierade omvärld utan hur de 
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aktivt tolkar, går i dialog med, undersöker, omtolkar och skapar mening om 

densamma. Vi lever i en rörlig värld som står i ständig och snabb förändring, 

och detta utmärker även barnens smak och stilpreferenser. Både det som 

skapas för barn, och det som de själva skapar, präglas av skiftande ideal. Där-

med blir det kanske än viktigare att inte låsa fast barnkulturen kring vissa eti-

ketter, utan att intressera sig för och undersöka hur barn navigerar i medie-

landskapet och vad de faktiskt gör med den kultur som de har omkring sig.  

De barn som medverkat i den här avhandlingen, har blivit äldre under de år 

som gått sedan jag träffade dem. Några av dem har blivit tonåringar och san-

nolikt är att de alla idag har helt eller delvis nya preferenser rörande musik-

smak, val av dataspel eller TV-program och att de använder medierna på nya 

sätt. Att forska om medier är att ständigt befinna sig i bakvattnet av empirin, 

nya medieprodukter tillkommer, och programvaror uppdateras. Icke desto 

mindre har detta arbete kring syskons mediebruk och praktikgemenskap i 

hemmet bidragit till en ökad kunskap om hur barn samspelar och använder 

medier. Det som enskilda barn föredrar, barnets egen kulturella kanon, växlar 

över tid. Men samspelsmönstren mellan syskon, mellan yngre och äldre barn, 

har, vill jag hävda, relevans också för framtida syskon-och kamratsamspel. 

Denna studie innebär därmed ett konkret bidrag till forskning om syskons 

samspel i vardagligt familjeliv, liksom till det vidare medieetnografiska forsk-

ningsområdet kring yngre barns mediebruk och mediepraktiker inom ramen 

för syskon- och kamratliv. 
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English summary 

Introduction and aims 

 

This thesis focuses on sibling interaction and children’s everyday media prac-

tices in their homes. In contemporary society, media are pervasive aspects of 

our lives; various artifacts are present in an increasing number of situations, 

and media create social communities and affects our actions (Couldry, 2012; 

Deuze, 2012). This thesis is based on the assumption that media are important 

parts of children's lives and everyday culture, and this perspective is essential 

for a more genuine understanding of today’s childhood (Sjöberg, 2004).  

The thesis draws on a theoretical framework of sociocultural theorizing 

(Lave & Wenger, 1991; Rogoff, 1990; Säljö, 2000; Vygotskij, 1978; Wenger, 

1998; Wertsch, 1991) where the individual is seen an active, meaning-making 

and interacting actor that affects and is affected by social and cultural contexts. 

Furthermore, the study draws on cultural sociological perspectives and in-

sights from social interaction research (Bourdieu, 1984, 1993; Goffman, 

1959/2014, 1974, 1983); we are always embedded in the structures, which 

influence our actions. Social action is studied as something that should be un-

derstood in relation to the social context, rather than as something that is only 

located at the individual level. 

For younger children, who neither have mobile phones of their own, nor 

use different kinds of social media, most of the media use takes place in their 

homes. In statistical reports on children's media use, it has been found that 

siblings have an impact on children and young people's media use (Medierådet 

2012/2013; Findahl, 2013). Ideas about what is important, beautiful or desir-

able are not predetermined, but is something that is shaped in different groups 

or circles (Bourdieu, 1984, Forsman, 2014). Parents and friends constitute 

some of these circles in the child's life, but very early on, elder siblings become 

important when it comes to shaping the young child's ideas about society 

(Dunn, 2002; Sanders, 2004) and this may in turn have an impact on the cre-

ation of local age hierarchies or generational hierarchies. 

Children's cultural capital and their taste is often shared within communi-

ties of practice between peers (cf. Dyson, 2003). Research on peer cultures 

constitutes a dynamic field of research in childhood studies (Corsaro, 2003, 

2011; Evaldsson, 1993; Goodwin, 1990; Goodwin & Kyratzis, 2012), but less 

is known about the role played by siblings in cultural mediation and in the 
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forming of local children's cultures, but obviously, siblings are often the young 

child’s first companions.  

Research on social interaction between siblings would therefore offer novel 

opportunities to document and analyze both age-and gender hierarchies as sit-

uated in everyday interaction. Despite this, there is not much research on how 

sibling interaction is organized in everyday family life in relation to media 

use. 

On the basis of how children in pre-school and primary school age create 

meaning in everyday media practices, an important overall aim of this thesis 

has been to examine how media both act as resources in, and shape children's 

activities, games, and play activities. Through the use of video recordings and 

other (ethnographic) participatory methods, I have documented and analyzed 

how different sibling pairs organize interaction and how they position them-

selves and one another in a variety of media practices.  

Our mediatized world (Deuze, 2012; Fornäs, 2011; Hjarvard, 2008) is 

largely a commercial world. Through pictures, texts and symbols, we are at-

tracted to consumer goods and to specific consumption patterns. Our posses-

sions can be used in the presentation of ourselves and as a way to create mem-

bership through our displayed taste (Bourdieu, 1984). Not only are computers, 

mobiles and game consoles key tools in many children's media use, but they 

are also commercial goods. A related aim of the present work has therefore 

been to investigate the location and significance of consumption in young chil-

dren's media use. 

 

Data and methodology 

 

Using media ethnographic methods, I have followed 10 sibling pairs (such as 

‘older brother-younger sister’, ‘older sister-younger sister’), aged four to nine 

years in their homes during a six-month period. The material mainly consists 

of video recorded everyday play activities among the siblings. The data also 

include recorded interviews with children and parents and written field notes. 

Both sibling interaction and interviews have been transcribed in some detail 

in order to capture and document the participants’ own perspectives on spe-

cific media phenomena and on social order in relation to media use (for in-

stance, age and generation hierarchies). My primary aim has been to shed light 

on sibling interaction and media practices and how the media are assigned 

meaning in relation to a wider societal context. 

Social practices have been studied in four arenas; video gaming, music ac-

tivities, TV shows and YouTube videos in the children's game cultures, along 

with consumption patterns. Language is an important piece of the puzzle when 

it comes to analyzing interaction and meaning making in these social prac-

tices. The participants’ nonverbal communication, gestures, body language 

and the handling of various media artifacts were also key elements in the anal-
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yses of everyday interaction. The analyses are grounded in the social interac-

tion and meaning making acts that take place in local media activities. How-

ever, they also extend to a broader societal context, in order to show how so-

cial structure and social action are constantly interwoven in children’s lives 

(cf. Evaldsson & Sparrman, 2009). 

 

Findings and discussions 

 

The thesis documents how the media represent an important part of the child's 

everyday culture. Analyses of the video recordings show how media create 

key reference frames and shared platforms for the children’s games and play 

activities. Siblings use media and various artifacts to negotiate, challenge or 

assume desirable positions. Younger siblings progressively work their way 

into the older siblings’ media landscapes, and their older sisters or brothers 

often become guides or role models. Furthermore, mediation of knowledge is 

an essential element between siblings. In addition to purely practical skills 

when it comes to handling the technical equipment, the older siblings also 

mediate local taste hierarchies, norms, and values. Games, music, TV, 

YouTube and media artefacts can also be used as a way to present oneself. 

Age has a role in determining how sibling interaction was organized, and this 

thesis shows that same-sex siblings and siblings with a small age difference 

between them were more likely to establish communities of practice around 

an activity than siblings of the opposite sex or with a greater age difference.  

The thesis also highlights how consumption is closely linked to media prac-

tices. Mobiles, games consoles and membership on virtual gaming sites be-

come highly valued phenomena and status markers in the children’s media 

worlds. Furthermore, the thesis describes how children are social actors. Chil-

dren's mediated world consists of a constant ongoing movement of media re-

lated activities, where games, text, pictures, music and movies circulate and 

are recycled and deployed as material for novel activities. Children interpret 

and reinterpret all this, and the boundaries between popular culture and can-

onized culture become attenuated. In social interaction with their parents and 

elder siblings, the children in this study constantly negotiated the meaning and 

value of various types of cultural products (games, music, TV programs; 

YouTube videos).  

What could also be seen was that the children at times endorsed their own 

cultural capital which would differ from their parents' values and ideas con-

cerning what was an ideal or at least suitable culture for children. Moreover, 

the children at times have to negotiate with parents for “membership” privi-

leges in order to get access to desirable media activities.  

During the fieldwork period, what was popular successively changed 

among the children studied. This was often related to commercial culture and 

accordingly status (and cultural capital) among the children was recurrently 



 

 

184 

related to media skills and competencies that were inextricably linked to com-

mercial interests. Thus, it is important not to restrict our analyses of children’s 

culture to a preconceived set of categories, but to instead take an open interest 

in how children actually navigate in their media landscapes, and how media 

phenomena become resources in their everyday lives and media practices.  
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Bilaga 1 

 

Jag heter Ylva Ågren och är doktorand vid Institutionen för barn - och ungdomsve-

tenskap, Stockholms universitet. Min forskning rör yngre barns (4-9 år) användning 

av de medier som finns i hemmet (och med medier menar jag bland annat datorer och 

internet, olika typer av spel, TV, filmer, mobiler, radio, musikspelare och böcker).  

Jag är intresserad av att undersöka hur syskon (i åldrarna 4-9 år) samspelar kring 

och med dessa medier, hur de lär av varandra, hur olika medieprodukter används (i t 

ex lek) och vilka upplevelser det tycks ge. Dessa frågor kommer jag att relatera till 

aspekter som ålder och kön samt till begreppen barnkultur och barndomssyn.  

Jag söker nu familjer som skulle vara intresserade av att delta i detta projekt och 

där det finns barn i åldrarna 4-9 i någon av följande kombinationer (den ena äldre, den 

andra yngre): Bror- Bror, Syster- Syster, Bror- Syster , Syster – Bror. 

Finns det fler barn i familjen är det inte något problem men fokus ligger på barnen 

mellan 4 och 9 år.  Rent konkret innebär ett deltagande att jag kommer hem till er vid 

5-6 tillfällen, ca två-tre timmar varje gång. Besöken kan ske i ett sammanhängande 

sjok eller spridas ut under hösten och våren beroende på vad som passar er bäst.    

Vid mina besök hos er kommer jag bl.a. att be barnen att ge mig en så kallad ”gui-

dad visning” eller rundtur i era hem där de får visa de rum där de brukar vara, berätta 

vilka medieprodukter de använder, tycker om eller kanske konkurrerar om osv. Mesta-

dels kommer jag dock att stå vid sidan av aktiviteterna och observera det som sker. 

Jag önskar därför tillåtelse att använda en videokamera. Kameran är ett bra redskap 

som hjälper mig att komma ihåg vad som skett under dagen och som fångar upp mer 

än vad jag själv hinner registrera. Kroppsspråk, miner och placering i rummet är svårt 

att omfatta med bara ljudupptagning, men dessa kan ha avgörande betydelse när jag 

senare tolkar vad det är som sker. Slutligen kommer jag att samtala med barnen om 

det som de gör och jag önskar även genomföra intervjuer och samtal med er föräldrar.  

Allt insamlat material kommer att behandlas på ett etiskt vis vilket i korthet innebär 

att fingerade namn kommer att användas under analysarbetet och vid avhandlingens 

publicerande samt att videoband försvaras inlåsta. Er familj kan också när som helst 

under studiens gång ändra er och avbryta medverkan.  

Om ni och era barn vill delta i min studie, och/eller om ni har vidare frågor, är ni 

varmt välkomna att kontakta mig.  

Dagtid nås jag på telefonnummer XXXX och på kvällstid XXXX  

Det går också bra att mejla mig: ylva.agren@barnkultur.su.se 

Ni kan även kontakta min handledare professor Karin Aronsson på tel.nr XXXX eller 

via mail: XXXX 

Ingen ersättning ges vid ett eventuellt deltagande.  

 

Med vänliga hälsningar och förhoppning om vidare kontakt 

       Ylva Ågren 

 

mailto:ylva.agren@barnkultur.su.se
mailto:karin.aronsson@buv.su.se
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Bilaga 2 

Det här är Ylva.  

Ylva ska skriva en bok om barn och medier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det betyder att hon är nyfiken på vad barn till exempel gör framför datorn, 

vad barn tycker om olika TV-program, vilken musik man gillar att lyssna på 

eller vilka böcker, dataspel eller leksaker som är extra kul.  

  

Ylva kommer att vara hemma hos oss ett par gånger och videofilma, prata, 

fotografera och titta på det vi gör.  

 

 

 

Ylva kommer till oss:  

 

  

  

  

  

   

 

Om vi undrar över något så kan vi när som helst ringa till Ylva.  

Hennes telefonnummer är XXX XXX.   

Hennes mailadress är ylva.agren@barnkultur.su.se 

 

mailto:ylva.agren@barnkultur.su.se
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Bilaga 3 

Samtyckesformulär föräldrar, Avhandlingsprojekt om barn och medier 

 

Jag/vi godkänner att mina/våra barn deltar i Ylva Ågrens avhandlingsprojekt. 

Det är okej att Ylva kommer hem till oss och videofilmar, samtalar, observerar 

och dokumenterar (med vanlig kamera) barnens aktiviteter. Jag/vi ställer 

också upp på att bli intervjuade och dokumenterade.  

Barnen och jag/vi kan alltid säga åt Ylva att sluta filma eller lämna rummet 

om vi inte vill bli dokumenterade. Ylva kommer vid varje besök att stämma 

av med vår familj kring hur det känns att vara med i projektet och hur det är 

att bli filmad, om det är något som har upplevts som pinsamt eller jobbigt och 

hur vi kan förhålla oss till det.  

Vi kan när som helst kontakta Ylva för att prata om studien, ställa frågor 

eller diskutera något. Vår familj kan också när som helst under studiens gång 

ändra oss och avbryta vår medverkan.  

Ylva garanterar att allt insamlat material kommer att behandlas efter de 

regler som finns kring forskning med barn i vuxna och som Vetenskapsrådet 

sammanställt. I korthet innebär det att: Fingerade namn kommer att användas 

under analysarbetet och vid avhandlingens publicerande. Allt material som 

Ylva samlar in kommer att förvaras inlåst och det är endast Ylva samt hennes 

forskningsgrupp som kommer att ta del av materialet (och forskningsgruppen 

kommer endast att få se utvalda videosnuttar för att diskutera hur Ylva tolkat 

dessa).  

De foton som tas med vanlig kamera kommer att vara på barnens saker och 

ingen i vår familj kommer att finnas med på bild. Vi bestämmer själva om vi 

vill ge tillstånd till att dessa foton visas för en större allmänhet, t ex förekom-

mer i den tryckta avhandlingen. Ylva kommer att fråga oss om det är några 

fotografier som är aktuella och vi kan då ta ställning till varje enskild bild.  

 

Min/vår underskrift…………………………………………………………. 

Ylva Ågrens underskrift……………………………………………….. 

Dagens datum    …………………………………. 
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Samtyckesformulär barn, Avhandlingsprojekt om barn och medier 

 

Det är okej med mig att Ylva kommer hem till oss och videofilmar mig när 

jag använder olika medier (t ex när jag spelar data – eller Tv-spel, läser böcker, 

tittar på TV, är på Internet eller lyssnar på musik). Jag kan när som helst lämna 

rummet om jag inte vill vara med just då.  

Det är okej att Ylva ställer frågor till mig om hur jag använder olika medier 

men jag behöver inte svara på alla frågor om jag inte vill. Jag kan även ställa 

frågor till Ylva om det är något jag inte förstår eller undrar över.  

Det är okej för mig att ge Ylva en rundvisning i vårt hem och att berätta för 

henne om vilka saker jag tycker om att använda och varför. Det är även okej 

att Ylva tar foton på mitt rum och mina saker.  

Jag kan när som helst under studiens gång ändra mig och avbryta min med-

verkan.  

 

Det är okej för mig att: 

 

1. jag kommer att videofilmas när jag använder olika medier  

2. mina samtal med Ylva kommer att spelas in med ljudupptagning (di-

gital diktafon)  

3. mitt riktiga namn inte kommer att användas i Ylvas material utan vi 

kommer att hitta på ett annat namn åt mig. Detta görs för att andra inte 

ska kunna känna igen mig om de läser Ylvas material 

4. videobanden, ljudupptagningar och foton kommer att förvaras inlåsta 

så att ingen annan än Ylva kommer åt dem  

 

Mitt namn    ………………………………………. 

Min signatur eller tecken som jag själv väljer    ……………………..........  

Dagens datum    …………………………………. 
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Bilaga 5 

Mall för föräldraintervjuer                     

 

När jag säger att jag är intresserad av syskons relation till medier, vad räknar 

ni in i det begreppet?  

 

Kan inte ni berätta lite hur en vanlig dag ser ut efter hämtning, vad gör barnen 

när de kommer hem? 

 

Vilka intressen har ni i er familj?  

 

Vilka intressen har barnen? Vad tycker de om att göra hemma? Skillnad mel-

lan syskonen? 

 

Vilka medier skulle ni säga att barnen använder mest? Skiljer det sig åt dem 

emellan 

 

Vill ni berätta om hur det var när barnen var små, när och hur började de se på 

TV, använda datorn osv? Skillnad syskon emellan/kön?  

 

Hur resonerar ni hemma kring barnens val av aktiviteter? (dvs regler kring TV 

osv, hur har dessa uppkommit?)  

 

Förhandlar ni tillsammans/är det förhandlingsbart vad man får göra eller inte? 

om tid – syskon emellan och mellan barn-föräldrar/ om konsumtion – prylar 

att ha, spel som kostar 

 

Hur gör ni när barnen vill ha saker (nya spel, mobiler, wii osv)?  

 

Vilka program skulle ni säga att era barn tittar på just nu?   

Ser ni tillsammans?  

Finns det program som barnen inte får se?   

Känner ni er oroliga el ängsliga för saker som visas på Tv eller som barnen 

kan stöta möta på Internet?  

Samma sak med spel. Vilka spel?  

 

Upplever ni att medier/digitala leksaker är centrala i barnens möten med kom-

pisar? Hur då? Hur tänker ni kring gränser mellan frihet att få testa (t ex till-

sammans med kompisar) och samtidigt ha koll – t ex datorns plats i hemmet?  

 

Vad är er bild, kan ni beskriva hur barnen erövrar kunskap kring datorn, spelen 

osv? Vilken roll spelar syskon? Hur mycket hjälper/visar/lär ni dem? 
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Finns det vissa saker (böcker, musik, filmer osv) som ni vill att barnen ska få 

med sig i sin ”barndomsryggsäck” – ett slags kulturarv, tycker ni att det finns 

något som är viktigt att förmedla?  

 

Finns det annan kunskap kring medierna som ni tycker att det är viktigt att 

barnen får?  

 

Vad är ert eget förhållande till medier, hur ser det ut (omfattning?)  

 

Vilken roll tror du att du som pappa/mamma spelar för X/Y användning av 

medier? 

 

Upplever du att du gör annorlunda beroende på kön?  Tror du att du hade gjort 

annorlunda om X/Y varit pojke/flicka/samma kön? 

 

Hur ser ni på relationen barn och medier i stort? (forskningen talar ofta om två 

läger, skydda eller möjlighet – var ställer ni er?)  Nya medier, ny teknik, an-

vändarvänligt, tankar?  

 

 

 

 

 

 


	Tom sida



