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Abstrakt : 

Det här är ett arbete som rör frågor om lek och lärande samt hur vi genom det visuella språket 

kan skapa berättelser om oss själva och vår omvärld. Allt visuellt som omger oss formar våra 

handlingar och vårt sätt att tänka. Vi upplever därför inte världen så som den är, utan som den 

växer fram genom användandet av olika verktyg. Genom leken, med eller utan leksaker, ges 

barnen möjlighet att prova olika fiktiva roller och identiteter. Vilka skulle kunna ligga som 

grund för den egna identitetskonstruktionen.  

Syftet med undersökningen är att, utifrån barns och ungas perspektiv, titta närmare på 

hur olika leksaker kan användas som verktyg för meningsskapande. Undersökningen är en 

kvalitativ etnografiskt inspirerad studie som bygger på barns samtal och tankar om olika 

leksaker. Bland annat de leksaker som presenteras i filmen Toy Story 3.  

Resultatet av undersökningen presenteras dels genom denna uppsats men även genom 

ett gestaltande arbete som består av en hemsida. På hemsidan finns utöver textbaserad 

information även en stor del av de bilder och filmer som skapats inom ramen för 

undersökningen.   

Under mitt arbete blev det uppenbart att vuxna människor har mycket att lära genom det som 

barnen visar och berättar om sina leksaker. Genom informanternas egna ord och bilder blir det tydligt 

att det vi lär oss genom användandet av olika leksaker präglas av leksakernas visuella karaktär och 

den kontext som leksaken har uppstått ur. Leken erbjuder inte bara en möjlighet till berättande om det 

som redan finns, utan även andra möjligheter till meningsskapande utöver verkliga förebilder och 

existerande verksamheter.1 En slutsats som jag drar utifrån undersökningen är att leksaker inte är 

pedagogiska i sig, utan blir det först genom användandet tillsammans med andra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Nelson Anders & Svensson Krister (2005) Barn och leksaker i lek och lärande, Stockholm Liber, sid 62 
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1. Introduktion 
När jag var liten betydde mina leksaker mycket för mig. De var mina vänner som alla hade 

unika karaktärer, egenskaper och förmågor. Tillsammans blev dessa leksaker en del av min 

visuella omgivning som på sätt och vis kom att forma mina handlingar och mitt sätt att tänka. 

Mitt rum, med de leksaker som fanns där när jag var liten skulle kunna berätta mycket om 

mig som barn. De skulle kunna berätta hur jag var som person och vad jag tyckte om att leka. 

Då jag var åtta år gjorde jag flera filmer med mina leksaker i stop motion teknik, vilket 

skapade en känsla av att leksakerna rörde sig utan att någon mänsklig hand förde dem. Om 

jag hade kunnat skulle jag gå tillbaka i tiden och fråga mig själv vad jag tänkte om leksakerna 

och varför berättelserna om dem ser ut som de gör. De 20 år som har gått sedan filmerna 

spelades in har skapat ett avstånd. Leksakernas betydelser har förskjutits och jag har svårt att 

förstå dem på samma sätt som jag gjorde då. Detta får mig att fundera över vad vuxna 

egentligen vet om barns syn på sina leksaker och vilket meningsskapande som leksakerna kan 

erbjuda utifrån barnens perspektiv?  

Så här i efterhand har jag insett att mina val av leksaker delvis har varit beroende av 

kompisarnas intressen. För mig var det viktigt att ingå i en social gemenskap vilket ibland 

kunde kräva vissa leksaker och förmågor. Det gällde med andra ord både att ha en specifik 

leksak och att känna till hur denna leksak skulle användas i leken.  

Den ryska psykologen Lev Vygotskij menar att vi aldrig upplever världen så som den 

är, utan som den växer fram genom användandet av olika verktyg och tecken.2  I mitt arbete 

kommer jag att betrakta leksaker som verktyg för meningsskapande. Leksakernas utseende 

och förmågor kan därmed vara avgörande för vilken mening som skapas och hur den skapas.  

I undersökningen kommer jag ibland att tala om språket som ett visuellt språk där 

mening skapas, tolkas och förstås genom olika visuell tecken.3 Det visuella språket är 

intressant eftersom det får allt större plats i dagens samhälle och därför att det skiljer sig från 

talat och skrivet språk. Till skillnad från en text som läses från vänster till höger så kan en bild 

läsas och förstås på flera olika sätt.  

 

1.1 Bakgrund 
I läroplanen för grundskola och förskola som kom 2011 går det att läsa att språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade. Där framgår även att skapande arbete och lek är två 

                                                
2 Strandberg Leif (2006) Vygotskij i praktiken:bland plugghästar och fusklappar, Stockholm Nordstedts akademiska förlag, sid 30 
3 Kress Gunther, Van Leeuwen Theo (2008) Reading images – The Grammar of visual design, London och New York Routledge, Taylor & 
Francis Ltd, Second edition, sid 3 
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betydelsefulla delar i det aktiva lärandet.4 Genom leken ges barnen möjlighet att mötas, 

utvecklas och införskaffa sig nya kunskaper. ”I leken kan barnet experimentera, skaffa nya 

erfarenheter, få stimulans, göra självständiga val, utveckla initiativförmåga, få 

självförtroende, öka sin skaparlust, träna kommunikation, balans, motorik och 

koncentration.”5 Leken omnämns även i Barnkonventionens 31:a artikel där 

konventionsstaterna erkänner ”barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad 

till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.”6 

Då jag skulle avgränsa fältet läste jag flera examensarbeten och en doktorsavhandling 

som handlade om dockor och hur dockor kan användas av pedagoger i olika lärsituationer. 

Jag fann dessa arbeten mycket intressanta, men kände att jag själv snarare ville lägga fokus på 

hur barnen, och inte pedagogen, skulle kunna använda sig av olika leksaker för att skapa 

mening. Genom dockor eller andra leksaker som verktyg skulle exempelvis yngre barn kunna 

berätta om sig själva och sin omvärld. Detta skulle vara ett sätt för barnen att träna sig i att 

använda och förstå olika tecken i det visuella språket. Vilket knyter an till läroplanens idéer 

om språk, lärande och identitetsutveckling. 

Mitt arbete tar avstamp i filmen ”Toy story 3” som handlar om leksaker och leksakernas 

egna berättelser. Filmen fick en Oscar för bästa animerade film 2010 och är uppföljaren till 

filmerna ”Toy Story” och ”Toy Story 2” som kom under senare delen av 90-talet. I de första 

två filmerna blir vi bekanta med pojken Andy och hans leksaker. Vi får se dels hur Andy leker 

med sina leksaker, men även hur leksakerna själva för handlingen framåt genom att röra sig 

och prata så fort Andy lämnat sitt rum. Detta grepp väcker mitt intresse eftersom leksakernas 

självständiga agerande påminner mycket om hur leksakerna framställs i de filmer som jag 

själv spelade in då jag var åtta år. En viktig skillnad är dock att mina egna filmer är gjorda 

utifrån ett barns perspektiv, medan filmen Toy Story 3 är skapad av vuxna. 

Utifrån valda scener ur filmen låter jag barn i åldern 6-13 år samtala kring och reflektera 

över det som sker i filmen. Samtalen kommer även att handla om barnens egna leksaker och 

hur dessa kan användas och varför. Några av mina informanter har även fått göra sina egna 

berättelser med eller utan olika leksaker som verktyg. I och med detta får jag en insyn i vilka 

möjligheter till berättande som de olika leksakerna, bland annat karaktärerna ur filmen Toy 

Story 3, kan erbjuda.  

 

                                                
4 http://www.skolverket.se 6 april 2011 
5 Nelson Anders & Svensson Krister (2005) Barn och leksaker i lek och lärande, Stockholm Liber, sid 76 
6 http://www.unicef.se/barnkonventionen, 6 april 2011 
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1.2 Syfte 
Det är inte alltid som barn och vuxna ser saker och ting på samma sätt. Därför är det, utifrån 

ett pedagogiskt perspektiv, viktigt att alltid söka en förståelse för barnens egna perspektiv. Jag 

tror att barn och pedagoger kan skapa många lyckade lärotillfällen tillsammans genom att 

frigöra ett större utrymme för barnens egen kultur, så som leken med leksaker, även innanför 

skolans ramar.  

Syftet med undersökningen är att, utifrån barns och ungas perspektiv, titta närmare på 

leken och olika leksaker i barnens vardag samt vilka möjligheter till meningsskapande som 

dessa leksaker kan erbjuda.  

Undersökningen syftar även till att synliggöra vilka möjligheter till lärande som 

leksakerna kan erbjuda.  

 

1.3 Frågeställning 
Vilka möjligheter till lärande och meningsskapande kan lek och leksaker erbjuda?  

 

Underfrågor 

Vad och hur kan barn lära sig genom lekens berättande? 

På vilka sätt kan betydelser skapas och omförhandlas genom leken? 

 
1.4 Urval och avgränsning 
Jag har intervjuat barn och unga om deras syn på och användande av olika leksaker. 

Utgångspunkten för samtalen har bland annat varit de leksaker som presenteras i filmen ”Toy 

Story 3”. Filmen är intressant att titta på utifrån barns och ungas perspektiv eftersom den ger 

en visuell bild av vuxna människors syn på barnkulturen och de olika artefakter som den 

utgörs av. Barns leksaker kan vara bärare av olika normer och egenskaper vilket gör det 

viktigt att både barn och vuxna reflekterar över den mening som skapas genom leken med 

olika leksaker.  

Urvalet av informanter har delvis skett strategiskt genom olika personer ur min 

bekantskapskrets. På den fritidsgård som jag besökte var det en av pedagogerna som hjälpte 

mig att välja ut lämpliga informanter till en samtalsgrupp.  

Eftersom jag gör denna undersökning utifrån ett blivande lärarperspektiv har det varit 

viktigt att de informanter som deltar har uppnått skolålder. Med tanke på att arbetet handlar 

om lek och leksaker har det även varit viktigt att de barn och unga som deltar fortfarande 
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leker. Åldern på mina informanter är därför mellan 6 och 13 år.  

En annan viktig aspekt i urvalet av informanter är att det är lika många flickor som 

pojkar som deltar. Detta på grund av att tidigare studier av barns lek pekar på att flickor och 

pojkar medvetet väljer att leka med olika leksaker.7  

 

1.4.1 Etiska överväganden 
Eftersom informanterna i min undersökning är under 18 år har deras föräldrar gett sitt 

godkännande till att de medverkar i undersökningen. De namn som nämns i texten är alla 

fiktiva namn. Jag har även valt att inte nämna var barnen bor, eller vilken fritidsgård som 

omnämns i undersökningen. Jag anser att det är viktigt att skydda barnens identitet eftersom 

en stor del av mitt material finns tillgängligt för allmänheten. Dels genom arbetets gestaltande 

del som är en hemsida, och dels i och med att uppsatsen kommer vara tillgänglig på internet. 

Två av informanterna har själva valt att vara med på fotografi och rörliga bilder. I dessa fall 

har jag även fått föräldrarnas godkännande att använda dessa bilder.  

 

1.5 Empiri/Material 
Jag har gjort intervjuer med sammanlagt 8 barn och ungdomar i åldern 6 – 13 år. Jag har 

träffat dem i olika grupper vid minst två tillfällen var. Intervjuerna har haft karaktären av ett 

samtal. De frågor som jag har ställt har handlat om hur barnen upplever olika leksaker och hur 

de använder sig av dem för att skapa berättelser i leken. Vid ett tillfälle gjorde jag även en 

enkätundersökning för att ta reda på vilken eller vilka leksaker som barnen såg som filmens 

hjältar och varför. Detta återkommer jag till under rubriken Bearbetning.  

Som utgångspunkt för flera samtal har jag visat valda delar ur filmen Toy Story 3. Detta 

fungerade bra för att få igång samtal både kring leksakerna ur filmen men också kring de egna 

leksakerna. Jag försökte välja scener där leksakerna både agerade utifrån sina givna 

egenskaper och förmågor men även emot dem. Detta för att skapa diskussion kring 

leksakernas olika identiteter och hur dessa skulle kunna omförhandlas genom leken. Efter 

hand insåg jag dock att barnen var mer intresserade av att tala om andra leksaker som på olika 

sätt var en del av deras vardag.  

För att komma ännu närmare barnens perspektiv har informanterna bland annat fått göra 

sina egna leksaksberättelser som dokumenterades med en DV kamera. 

 
                                                
7 Håkansson Susanne och Johansson Caroline, Hösten 2007, ”Flickor och pojkars lek ur barns perspektiv”, Lärarutbildningen i Kristianstad 
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1.6 Metod 
 
Jag har gjort en etnografiskt inspirerad undersökning och intervjuat om deras tankar kring 

olika sorters leksaker och vilka berättelser som är möjliga att berätta genom dessa. 

Undersökningen är kvalitativ och informanterna får utgöra exempel ur en mycket större grupp 

av barn och pedagoger.8 Då jag har träffat informanterna har detta varit antingen i deras hem, 

eller på den fritidsgård där de spenderar en stor del av eftermiddagarna. 

Som metod för arbetet har jag använt mig av fotoelicitering vilket innebär att de intervjuer 

som jag gjort med mina informanter har utgått från bilder.9 En anledning till att jag valde just 

denna metod är att bilder kan betraktas på flera olika sätt och därmed är mycket friare i sin 

form än intervjuer som endast baseras på frågor. Med denna metod hoppas jag komma 

närmare barnens egna perspektiv och därmed få syn på saker som kanske inte hade 

uppmärksammats i en vanlig intervjusituation. Bilderna som jag tillsammans med mina 

informanter har tittat på är både rörliga bilder ur filmen ”Toy Story 3” samt barnens egna 

leksaksberättelser. Dessa bilder har flera kvaliteter i och med att de kan fungera som 

information, samtidigt som de både berör och skapar möjligheter till reflektion.10  

Jag redogör här närmare för hur jag gått tillväga med de olika grupperna av informanter. 

 

1.6.1 Hemma hos Systrarna 
Då jag besökte Hanna, 13 år, och Alice, 6 år, för att göra den första intervjun fick jag 

möjligheten att stifta bekantskap med flera av deras leksaker. Alice visade mig sitt rum och att 

hon själv hade flera av leksakerna från filmen ”Toy Story”. Efter att vi tittat på valda delar ur 

filmen Toy Story 3 samtalade vi länge både om filmen och om systrarnas egen lek. Mot slutet 

av samtalet frågade jag Hanna och Alice om de var intresserade av att göra en egen berättelse 

med leksakerna från filmen som verktyg. Det ville de och vi bestämde därför en ny tid då jag 

kunde komma tillbaka för att dokumentera deras berättelse. Hanna och Alice bestämde att 

dokumentationen skulle ske med DV kamera och de själva skulle hålla i dockorna och göra 

deras röster. Vi kom gemensamt fram till att jag skulle vara den som filmade berättelsen.11  

Ett par veckor senare gjorde Hanna och Alice en berättelse om två mäklare där de 

agerade själva, utan några leksaker. 

                                                
8Stensmo Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion, Uppsala Kunskapsförlaget Läromedel & Utbildning (första 
upplagan) sid 67 ff 
9 Rose Gillian, 2010, Visual methodologies, Second edition, London Thousand Oaks, Calif Sage publications, sid 237 
10 ibid sid 238 
11 Intervju med Hanna och Alice 10 mars 2011 
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1.6.2 På fritidsgården 

Vid tre olika tillfällen besökte jag även en fritidsgård där barn och ungdomar i åldern 10 – 

12år spenderar en stor del av eftermiddagarna. Vid mitt första besök var det främst 

pedagogerna som jag talade med. Jag berättande då om min undersökning och att jag ville 

leda en samtalsgrupp med ett par av barnen på temat ”Toy Story” och leksaker. Innan detta 

blev av fick jag tillåtelse att visa filmen ”Toy Story 3” för en större grupp barn och ungdomar 

på fritidsgården. När det sedan blev tid för samtal kom informanterna att bestå av Sara, Valter 

och Sandra. Även vid detta tillfälle tittade vi på valda delar ur filmen ”Toy Story 3”. 

 

1.6.3 Kompisarna 
Den sista gruppen av informanter består av Olle och Anton som är 9 år samt Antons bror 

David som är 11 år. Jag träffar kompisarna vid ett tillfälle hemma hos Olle. Eftersom ingen av 

dem har sett Toy Story 3 tidigare inleder vi med att titta på den från början till slut. Därefter 

blir alla bjudna på middag av Olles föräldrar och intervjun äger därför rum under middagen 

tillsammans med Olles mamma, pappa och hans två äldre systrar Nora och Karin.  

I och med att Olles familj ställer frågor om filmen och deltar aktivt i samtalet blir min egen 

roll som forskare mindre tydlig än vid tidigare intervjuer. Familjemedlemmarna blir på så vis 

mina ”medforskare” och min egen roll förflyttas till deltagande observatör. I samband med 

detta synliggörs vilka olika relationer som Olles familjemedlemmar har till varandra samt 

vilka tankar som Olles systrar har om hans lek.12  

Då allt material är transkriberat upptäcker jag att Olle, Anton och David inte är lika 

intresserade av filmen Toy Story 3 som övriga informanter vilket avspeglas i det som 

kompisarna säger under samtalet. Kanske hänger detta samman med att det är första gången 

som Olle, Anton och Daniel ser filmen och att kompisarna därmed inte har etablerat något 

gemensamt intresse för den. I och med detta börjar jag fundera över om jag kan göra dessa 

intervjuer på ett annorlunda sätt för att väcka deras intresse och engagemang.13  

 

1.6.4 Berättelsen om legogubbarna 
En tid efter det att jag träffat Olle och hans kompisar frågar jag Olle om han vill göra en egen 

”Toy Story”, fast med sina egna leksaker. Eftersom vi tidigare har tittat på och samtalat om 

filmen Toy Story 3 tycker jag att det är lämpligt om Olles film har ett liknande tema som 
                                                
12 Intervju med Olle Anton och Daniel 23 mars 2011 
13 ibid 
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filmen Toy Story. Olles uppdrag blir därmed att skapa en berättelse med de egna leksakerna 

på temat ”Vad gör leksakerna när du inte är i rummet?” Detta tema knyter inte bara an till 

filmen utan syftar även till att synliggöra Olles syn på sina leksaker.  

För att kunna dokumentera sin berättelse får Olle låna en DV kamera. Jag väljer att inte 

närvara under själva dokumentationen eftersom att jag inte vill störa eller på annat sätt 

förhindra berättandet. Olle bestämmer att hans film ska handla om hans legogubbar och att 

kameran ska vara placerad på ett och samma ställe under hela berättelsen.14  

Eftersom undersökningen utgår ifrån barnens perspektiv träffar jag Olle vid ytterligare 

ett tillfälle för att göra en uppföljande intervju. Olle får då möjlighet att berättar mer detaljerat 

om den egna berättelsen. Detta tillvägagångssätt visar sig vara intressant eftersom det är Olles 

egna visuella material som blir utgångspunkt för samtalen. Olle bestämmer själv hur 

berättelsen ska se ut och har därmed makten över sitt egna material och sitt eget 

meningsskapande. Jag har valt att fokusera på vad Olle säger om det som sker i stället för 

själva dokumentationen. I och med detta får jag en större inblick i hur Olle konstruerar 

berättelsen om sina legogubbar och varför berättelsen ser ut som den gör. Jag får även en 

inblick i vilket meningsskapande som de olika leksakerna kan erbjuda utifrån Olles 

perspektiv. Språk och lärande är som jag tidigare nämnt nära förknippade. Därför ger denna 

metod en möjlighet till att både skapa och ta tillvara på de lärotillfällen som leken med olika 

leksaker kan erbjuda.  

 

1.6.5 Gestaltningen 
Examensarbetet ska utgöras av en undersökning där vetenskapliga och gestaltande verktyg 

används. Arbetet ska utmynna i en vetenskaplig uppsats och en visuell gestaltning.  

Undersökningens gestaltning består av en hemsida vilken synliggör arbetet och 

arbetsprocessen. På hemsidan har jag samlat material i form av text, så som intervjuer och 

referenser, samt visuellt material. Det visuella materialet består dels av de filmer som 

informanterna själva gjort, och dels av de fotografier som jag själv har tagit i 

dokumentationssyfte. Genom hemsidan är det möjligt både för informanter och för andra 

människor att följa undersökningen från syfte till resultat. Hemsidan har även hjälpt mig att 

både få syn på det egna material samt att strukturera upp det.15   

 

 

                                                
14 Intervju med Olle 19 april 2011 
15 http://examensarbete-leksaker.weebly.com 
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1.7 Teori och tolkningsram 
 

1.7.1 Socialkonstruktionistisk teori 
Undersökningen vilar på en socialkonstruktionistisk grund vilket innebär att vi aldrig kan nå 

fram till en ”sann”, eller objektiv bild av verkligheten.16 Vi växer upp i ett ramverk som 

skapats av människor och som hela tiden omkonstrueras genom våra egna och andras 

handlingar. Vår tillvaro och vår kunskap om världen är därmed någonting som vi skapar 

tillsammans genom vårt sätt att kategorisera.17 Genom språket kategoriserar vi saker och ting i 

vår omgivning. Kategorin människa kan exempelvis smalnas av till kategorin barn och barn 

kan i sin tur bli till antingen flicka, eller pojke. Genom att låta barn vara antingen flickor eller 

pojkar och därmed ha olika förväntningar på sig kommer barnen att behandlas olika beroende 

av deras könstillhörighet.18 ”Människan blir den hon är genom det tilltal hon får”.19  

Detta är viktigt att uppmärksamma eftersom leksaker ofta marknadsförs som flick- eller 

pojkleksaker. Enligt det socialkonstruktionistiska synsättet måste vi här ställa oss kritiska till 

huruvida olika uppdelningar är naturliga eller konstruerade samt vilka konsekvenser dessa 

uppdelningar får.  

 

1.7.2 Lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
Undersökningen utgår även ifrån ett sociokulturellt perspektiv och tar fasta på den aspekten 

inom sociokulturell teori som utgår ifrån att allt lärande är beroende av den kultur och den tid 

vi lever i.20 Roger Säljö, professor i pedagogik, förklarar att den sociokulturella traditionen 

söker förståelse för hur lärande uppstår genom samspelet mellan individen, kollektivet och de 

resurser i form av teknik som finns utanför människor. Dessa resurser eller redskap hjälper 

oss att komma förbi våra egna begränsningar. ”Redskapen medierar omvärlden för oss i olika 

aktiviteter.”21 I och med att vi använder språket i samspel med andra socialiseras vi till att bli 

kulturella varelser.22  

Det är inte bara Säljö som inom det sociokulturella perspektivet använder sig av 

begreppet verktyg i samband med lärande. Då psykologen Leif Strandberg tolkar Vygotskijs 

tankar om barns kulturella utveckling säger han att det i lärandesituationer måste finnas 

                                                
16 Burr Vivien (2003) Social Constructionism, London New York Routledge second edition, sid 6  
17 ibid sid 7 ff 
18 ibid, sid 18 
19 Ambjörnsson Fanny (2004) I en klass för sig, genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Stockholm Ordfront förlag sid 210 
20 Säljö Roger (2005) Lärande och kulturella redskap, Stockholm Nordstedts akademiska förlag, sid 21  
21 ibid sid 24 
22 ibid sid 43 
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verktyg som är intressanta för de områden som utforskas.23 Dessa verktyg kan antingen vara 

saker som vi använder då vi utför handlingar eller tecken som vi använder då vi tänker.24 

Genom att först använda sig av olika fysiska verktyg tillsammans med andra och sedan 

reflektera över det faktiska görandet så tillförskaffar vi oss nya kunskaper.  

Enligt Vygotskij är samspelet med andra grundläggande för att vi ska utvecklas. ”Vi lär 

av varandra – det jag i dag kan tillsammans med andra, kan jag i morgon göra själv. Vi 

konstruerar vårt vetande tillsammans”.25 Genom att praktiskt utföra olika saker kan vi 

tillsammans prova på att göra det som vi är på väg att lära oss, men som vi ännu inte har 

förmåga att göra själva. Vygotskij kallade detta för att agera inom ramen för den proximala 

utvecklingszoonen.26   

 

1.7.3 Visuell Kultur 
De teorier som jag använt mig av i mitt arbete behandlar på olika sätt den visuella kultur som 

vi i västvärlden omges av. Kultur är ett komplext begrepp som både kan innebära sociala 

processer, social identitet, social förändring samt konflikt. Kulturen ger uttryck för normer 

och värderingar. Begrepp som ”barnkultur” respektive ”vuxenkultur” antyder att det finns 

olika sätt att positionera sig bland olika uppfattningar, åsikter och människor.  

Begreppet visuell syftar till hur vårt seende är konstruerat.27 Det engelska begreppet 

”Visual Culture” förklaras av Gillian Rose, professor i kulturell geografi, som de sociala 

förhållandena och effekterna av visuella objekt. 28 Karin Becker och Helena Wulff skriver i 

artikeln ”Visuella kulturstudier” att det är svårt att definiera vad som är visuell kultur. Detta 

på grund av att begreppet vuxit sig starkt inom en rad olika discipliner och att den forskning 

som bedrivs inom området saknar ett gemensamt synsätt. I ett referat från Mieke Bal skriver 

Becker och Wulff att studier inom visuell kultur innefattar någonting visuellt, någonting som 

går att betrakta. Förutom detta ska även det som studeras samspela och tilltala sociala 

sammanhang. 29 Vårt seende är inte enbart en estetisk upplevelse utan kopplas samman med 

andra aktiviteter så som lyssnande, läsande och beröring.30 

Marita Sturken och Lisa Cartwright menar att människor ofta ser bilder på andra sätt än 

så som de är tänkta att betraktas. Detta kan bero på att åskådarna för in egna upplevelser och 

                                                
23 Strandberg Leif (2006) sid 30 
24 ibid sid 41 
25 ibid, sid 47 
26 ibid sid 51 
27 Rose Gillian (2010) sid 2 
28 ibid, sid 6 
29 Becker Karin & Wulff Helena ”Visuella kulturstudier”, i Axelsson Bodil & Fornäs Johan (red) (2007) Kulturstudier i Sverige, 
Studentlitteratur, sid 256 
30 ibid sid 263 
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associationer till en specifik bild som bildens skapare inte kunnat förutse. 31 Därmed kan 

bilder tolkas och användas på sätt som inte stämmer överens med dess ursprungliga syfte.   

 

1.7.4 Barn och visuell kultur 
Mycket av inspirationen till mitt arbete kommer från boken ”Barns Visuella Kultur”, av Anna 

Sparrman, forskare och lärare vid Tema barn på Linköpings universitet. Då Sparrman 

förklarar begreppet visuell kultur säger hon att vårt sätt att se på saker och ting i vår omvärld 

skapas genom den kultur vi lever i. Det visuella är alltid en del av hur vi organiserar livet.32 

Hon gör även en uppdelning av begreppen ”barnkultur”, som bygger på vuxna människors 

syn på barn och barndom, samt ”barns kultur” vilket är det som barn gör tillsammans med 

sina kamrater och med olika kulturella produkter.33 Sparrman söker i och med detta efter en 

förståelse för barnens egen kultur och menar att vi når denna först då vi är villiga att lyssna på 

barnens berättelser och vad de har att säga om sina liv.34 För att kunna göra detta i mitt 

examensarbete har jag bland annat låtit barnens skapa egna leksaksberättelser som fått ligga 

som grunt för intervjusamtalen. Rose skriver i sin bok ”Visual Methodologies” att det är 

ovanligt att en forskare söker svar på sin fråga genom att skapa bilder. I stället läggs stort 

fokus på att granska effekterna av bilder som redan är en del av den visuella kulturen.35  

 

1.7.5 Visuell Kommunikation 
Jag kommer även att använda mig av begreppet visuell kommunikation vilket innebär att de 

”bilder” vi ser är mer än enbart estetiska och expressiva uttryck. ”Det betyder att vi ser 

visuella uttryck som bärare av sociala, politiska och kulturella betydelser – det vill säga att de 

bär med sig många kommunikativa dimensioner.”36 Därmed förutsätter den visuella 

kommunikationen, precis som den textbaserade, en gemensam kod och ett gemensamt 

teckensystem. Att vara visuellt läskunnig handlar inte enbart om att förstå en bild utan även 

om hur bilder kan generera kunskap.  

 

1.7.6 Multimodalt perspektiv 
Många av de bilder vi möts av i vardagen, exempelvis på internet eller i tidningar är 

multimodala. Det vill säga att de bygger på en samverkan mellan text, bild och layout. I 

                                                
31 Sturken Marita och Cartwright Lisa (2004) Practices of looking, Oxford University Press, sid 46 
32 Sparrman Anna (2006) Barns visuella kulturer: skolplanscher och idolbilder, Lund Studentlitteratur AB, sid 10 
33 ibid, sid 27 
34 ibid, sid 27 
35 Rose Gillian (2010) sid 6 
36 Eriksson Yvonne, Göthlund Anette (2004) Möten med bilder, Lund Studentlitteratur, sid 20 
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multimodala texter är det vanligt att texten bär på en viss betydelse medan bilden bär på en 

annan.37 Det finns därmed inte något godtyckligt sätt att uttrycka mening på. Barn kan ha en 

begränsad frihet i sina möjligheter att uttrycka sig eftersom de inte har samma tillgång till 

kulturella tecken och betydelser som vuxna människor har. I och med detta kan barns och 

vuxnas sätt att uttrycka och förstå mening på att skilja sig åt.38 Ur ett blivande lärarperspektiv 

ser jag därför en stor vikt i att barnen utvecklar färdigheter både i att läsa och skapa 

multimodala ”bilder”. Men det är också viktigt att vuxna människor tar lärdom av barnens 

visuella språk och de betydelser som förmedlas genom barnens egna multimodala ”bilder”.  

 
1.7.8 Lek och lärande  
Anders Nelson, doktor i pedagogik39, och Krister Svensson, som leder ”Stockholm 

International Toy Research”.40, har skrivit boken ”Barn och leksaker i lek och lärande”. Där 

gör de en uppdelning mellan formellt lärande som är anpassat mot läromedel med bestämda 

målbilder och informellt lärande som inte har samma strävan efter att lära sig någonting 

nytt.41 Medan det formella lärandet ofta sker inom olika institutioner så äger det informella 

lärandet i stället rum i barnens vardag.42 Eftersom vi enligt det sociokulturella synsättet hela 

tiden lär oss nya saker genom interaktionen med andra blir jag nyfiken på hur barnens 

kunskapande ser ut då det inte finns något tydligt kunskapsmål.  

I barnens lek skapas en låtsasvärld – en imaginär värld där tankarna styr aktiviteten.43 

Det är barnets vilja som för leken framåt. Vygotskij talar om hur barnet kan skapa ett fiktivt 

jag, i leken, som behärskar saker som barnet inte riktigt klarar av i verkligheten. Då barnet 

samspelar med sig själv och det fiktiva jaget som är något smartare än vad barnet är i 

verkligheten kan barnet utföra saker som han eller hon inte skulle klarat av i en annan 

situation.44 Genom lekens kreativa processer kan aktiviteter avvika från givna föreställningar. 

Vygotskij kallade detta moment för att skilja ut betydelsefältet från det visuella fältet och att 

låta objektet bli underordnat själva meningen.45  

 

 

 

                                                
37 Kress Gunther, Van Leeuwen Theo (2008) sid 20 
38 ibid, sid 10 
39 http://www.hh.se/ 
40 http://filarkiv.sitrec.kth.se/sitrec.html 
41 Nelson Anders & Svensson Krister (2005) sid 57 
42 ibid sid 55 
43 Strandberg Leif (2006) sid 160 
44 ibid, sid 166 
45 ibid, sid 108 
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1.8 Tidigare forskning  
En del av den tidigare forskning som jag använt mig av i mitt arbete består av tidigare 

examensarbeten som behandlar ämnet lek och leksaker. Ett av dessa arbeten, ”Flickors och 

pojkars lek ur barns perspektiv”, skrevs 2007 av Susanne Håkansson och Caroline Johansson, 

lärarutbildningen på Högskolan i Kristianstad. Jag blev intresserad av arbetet då det intog 

både ett sociokulturellt perspektiv och barnens perspektiv, precis som mitt eget arbete gör. 

Undersökningarna skiljer sig åt då min undersökning handlar om vad barn kan berätta genom 

leken när Håkanssons och Johanssons uppsats i stället tar upp vad barn kan berättar om den 

egna leken. Deras arbete har ändå varit intressant då det är barnens röster som hörs och då det 

blir tydligt hur medvetna de är om var de leker med olika leksaker och hur de leker. Syftet 

med deras studie är att ta reda på vad barn säger om skillnader och likheter i pojkars och 

flickors lek på förskolan. I deras forskningsresultat framgår att flickor leker med en del saker 

som pojkarna leker med, exempelvis lego, men att pojkarna inte vill leka med det som 

flickorna leker med. Där framgår även att varken pojkar eller flickor vill leka med det 

motsatta könet.46  

 En annan undersökning som jag finner intressant är Monika Invalls examensarbete 

”Vad är lek? – en studie om barns upplevelse av lek”. Även hon utgår från Sociokulturell 

teori där både Säljös tankar om hur vi lär oss genom samspel med andra samt Vygotskijs 

tankar om lek och lärande blir centrala. Invalls arbete belyser barnens syn på leken vilken 

framkommer både genom intervjuer men även i olika teckningar som barnen får rita i 

samband med intervjuerna. I Invalls undersökning framkommer det att barnen (sex till nio år) 

som hon har träffat tycker att det är roligast att leka tillsammans med andra. Barnen säger 

också att det går att leka utan kompisar men att det då krävs leksaker. Att leka inomhus och 

att leka med leksaker tycks vara vanligare hemma än på skolan. Barnen upplever att den lek 

som förekommer på skolan sker utomhus under rasten eller på fritids då skolan har slutat. 

Visserligen säger barnen att det förekommer vuxenstyrd lek på skolan men då anser barnen att 

det är fröken som bestämmer vilket inte är lika roligt som när barnen själva får bestämma.47  

Med utgångspunkt i valda teorier och tidigare forskning kommer jag nu söka svar på vilket 

kunskapande som leken med olika leksaker kan erbjuda. Detta är viktigt med tanke på att 

vuxenvärlden producerar leksaker och mediaprodukter för barn som är bärare av olika kulturella 

uttryck. Dessa uttryck kommer genom användandet av leksakerna att ligga som grund för barns 

                                                
46 Håkansson Susanne Johansson Caroline (2007) ”Flickor och pojkars lek ur barns perspektiv”, Lärarutbildningen i Kristianstad 
47 Invall Monika (2008) Vad är lek? En studie om barns upplevelse av lek, Luleå tekniska universitet, Examensarbete 
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lärande, meningsskapande och identitetskonstruktion.48  

 
2. Bearbetning och analys  
 
Att titta på leksaker och vilka möjligheter till meningsskapande och kunskapande som dessa 

kan erbjuda barnen utifrån barnens perspektiv är inte helt problemfritt. Att dessutom göra det 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv gör det inte enklare. Enligt det sociokulturella synsättet, 

så som Säljö beskriver det, uppfattar vi aldrig världen rakt av utan genom användandet av 

olika verktyg och tecken. Verkligheten är medierad. Därför blir det viktigt för undersökningen 

att titta på vad barnen faktiskt gör då de leker.49 Men detta innebär inte att jag kan vara säker 

på att förstå leken på samma sätt som barnen. Sparrman säger att om vi ska kunna närma oss 

en förståelse för barnens egen kultur är det viktigt att ta till sig det som barnen berättar om sig 

själva och sina liv. För att nå ett lyckat resultat behöver jag därför både lyssna till det barnen 

berättar om leken med olika leksaker, men också titta på det faktiska användandet av 

leksakerna. Vygotskij menade att vi hela tiden skaffar oss nya kunskaper genom att 

tillsammans med andra använda oss av olika fysiska verktyg och därefter reflektera över det 

faktiska görandet.50 Kanske hade jag därför behövt delta aktivt i olika leksituationer för att 

verkligen nå en förståelse för hur mening och kunskap kan uppstå genom leken med olika 

leksaker. Detta visade sig dock vara svårt eftersom det krävdes en inbjudan från barnens sida. 

Ett annat övervägande var även att jag inte visste vilken effekt min egen medverkan skulle ha 

över barnens kunskapande. 

För att skapa förståelse för vilken mening och vilka kunskaper som kommer till barnen 

genom användandet av olika leksaker var jag tvungen att använda mig av olika strategier.  

 

- Låta informanterna tala om leken som presenteras i filmen Toy Story 3 för få 

förståelse för hur barn kan uppfatta vuxenvärldens syn på lek och leksaker.  

- Skapa diskussion kring leksakerna från filmen för att höra om det är möjligt att 

tillskriva leksakerna nya förmågor och egenskaper. 

- Träffa informanterna i deras hem där de både kan visa och berätta om de egna 

leksakerna och hur leken med dessa kan se ut.  

- Låta informanterna skapa en egen berättelse genom de egna leksakerna samt 

dokumentera detta med en DV kamera.  

                                                
48 Nelson Anders & Svensson Krister (2005) sid 111 
49 Strandberg Leif (2006) sid, 30 
50 ibid sid 47 
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- Titta på de egna leksaksberättelserna tillsammans med informanterna för att ge 

dem en möjlighet att kommentera.  

 

2.1 Barns och ungas syn på lek 
Jag kommer nu att återberätta hur några av de barn och unga som jag har pratat med uppfattar 

Andys lek med sina leksaker i filmen ”Toy Story 3”, samt hur de ser på den egna leken. 

Jag är hembjuden till systrarna Hanna, 13 år, och Alice, 6 år, som själva leker mycket, 

både med och utan leksaker. Vi sätter oss tillrätta i den stora soffan i vardagsrummet och tittar 

på en scen ur filmen Toy Story 3 som föreställer Andy då han som leker med sina leksaker. 

Jag finner denna scen intressant eftersom det är en metaberättelse. Det vi som betraktare ser är 

en berättelse som Andy skapar genom leken med sina leksaker. Det är en berättelse i 

berättelsen samtidigt som den beskriver vuxna människors syn på hur barn använder sig av 

sina leksaker.  

Hanna och Alice beskriver det som sker så här. 

 

 

 

 

 
 

Hanna: Det är ett tåg som kommer och det ska över en bro. Och sedan blir det typ en smäll i tåget så 

kommer herr Potatishuvud upp och han är ond. Han har med sig pengar som han har snott från det här 

tåget. Sedan kommer Woody…. 

 

Alice: Och slänger ett rep runt honom så att han ramlar.  
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Hanna: Ja och då kommer hans fru som också är ond. Herr Potatoe heads fru och då så slår hon efter 

Woody så att han ramlar av tåget. Men då kommer Bullseye, hans häst och hans kompis Jessie och räddar 

honom. Sedan ska dom fånga dom här elaka paret, men då så har han lagt bomber på den här bron som 

alla är på väg över och då spränger han den och sticker därifrån så att Woody måste rädda 

barnhemsbarnen (penntrollen) som sitter i tåget.51  

 

Scenen övergår efter en stund till en pojkes lek med leksaker sett ifrån hans mammas ögon då 

hon filmar honom med videokameran. Genom mammans film får vi sedan följa flera klipp 

från pojkens vardag tillsammans med sina leksaker. Hanna beskriver skeendet som att vi nu 

får se vad det egentligen är för någon lek som Andy leker.  

 
Hanna: Att det är så här papperslåda, att han har byggt upp en fantasivärld. Han har inte så mycket grejer 

egentligen. Att han började leka någonting nytt när hans lillasyster kom in och förstörde.52  

 

Genom att omvandla bilderna från filmen till ord använder Hanna och Alice sin visuella 

läskunnighet, det vill säga att tänka och lära sig i bild53 I deras samtal blir det synligt för dem 

hur Andy skapar sin egen fantasivärld med hjälp av det visuella språk som leksakerna 

erbjuder. Hanna och Alice sätter sig in i och skapar förståelse för hur Andy upplever leken 

med sina leksaker. Men då vi genom Andys mamma får inta en vuxen persons syn på leken 

säger Hanna att det är så här som leken egentligen ser ut. Jag kopplar samman detta med den 

syn på fotografiska bilder som tidigare varit dominerande. Nämligen den att fotografiska 

bilder återger verkligheten så som den faktiskt är. Videokameran som Andys mamma 

använder kan därför vara avgörande då Hanna antyder att den vuxnas syn på leken är den 

”riktiga”.  Skillnaderna mellan de två sätten att förstå leken på blir även tydliga i ”Filmen om 

mäklarna” där Hanna och Alice gestaltar en ”verklighet” som för mig framstår som både rörig 

och osammanhängande men som för systrarna är någonting självklart.54 

 När jag träffar Sandra, Sara och Valter på deras fritidsgård inleder vi med att prata om 

Andys relation till sina leksaker. Sara och Valter har den uppfattningen att Andy älskar sina 

leksaker över allt annat på Jorden och att han leker med dem varje dag. De beskriver Woody 

som en favoritleksak, vilket både befästs genom Andys sätt att leka med dockan i förhållande 

till de andra leksakerna och genom filmmusiken.  

                                                
51 Intervju med Hanna och Alice 10 mars 2011 
52 ibid 
53 Sparrman Anna (2006) sid 53 
54 Hannas och Alices berättelse om mäklarna 8 maj 2011 
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Sara kommenterar att hon aldrig har lekt så där mycket med sina leksaker. Hon tror att 

det kanske kan bero på att hon håller på mer med teknik. Hon tillägger att i dagens samhälle 

är alla små och stora barn så fixerade vid TV att det inte finns så mycket tid kvar till lek och 

leksaker. Valter håller med Sara och säger att han själv spelar mycket TV-spel med sina 

kompisar.55 Hanna däremot, ger en annan bild av den egna leken. Hanna leker mycket med 

sin syster och hon berättar att de leksaker som hon tycker mest om, som hon leker mest med, 

får en egen liten personlighet.  

 
Hanna: Ibland kan man känna att ”det är orättvist att jag tar med dig igen”. Eller att det är orättvist att 

”Jag inte leker med dig”. Men sedan så byter man ju också lekar. Ett tag lekte vi mycket med Penntrollen 

till exempel. Och ett tag mycket med Barbiedockor. Man kan känna sig lite elak ibland tycker jag. Som 

att man lämnar dom. Det känns som att dom har ett eget liv…56 

 

2.2 Att agera i en tankevärld 
Hanna och Alice berättar att de ofta leker skola. Båda tycker att skolan blir roligare i leken än 

vad den är i verkligheten. När Hanna och Alice leker blir skolan oftast lite häftigare. Den kan 

tillexempel ha en speciell inriktning som språk eller balett. En stor del av leken handlar också 

om vad de gör på fritiden, efter skolan.  
  

 Alice: Jag tycker att det blir mycket roligare att leka skola för att då leker man inte lika långa lektioner. 

 

 Hanna: Att jag och Alice till exempel, det är ju rätt stor åldersskillnad så då blir det lättare att leka att man 

kanske går i samma klass, att man är i samma ålder, att man är bästisar. Man går in i en annan roll. Alice 

blir till exempel lite äldre. Till exempel tio, men då blir jag också lite yngre så att det möts på något sätt. 

 (…) Förut när vi inte hade skåp i skolan så brukade detta vara en ganska stor och viktig grej i leken. Att 

man hade ett skåp. Då tog vi bokhyllan och satte in grejer. Det kändes som att man var lite större när man 

hade skåp. (…) När vi är hos våra kusiner brukar vi också leka att vi har en detektivklubb och då är det 

liksom vardagen, men sedan händer någonting i leken. Att vi går i skolan och är olika personligheter men 

sedan så har vi en deckarklubb vid sidan av. Så blir det lite både och, både vardag och äventyrslek.57 

 

Genom leken lär sig Hanna och Alice att agera i en tankevärld där de själva kan välja vilken 

ålder och vilken relation de ska ha till varandra. Det är Hanna och Alice vilja som 

tillsammans styr hur leken ska se ut. Strandberg beskriver hur barnen går in i leken för att 

utforska det de inte vet för att ta reda på vad som finns att veta. ”De gör saker tillsammans 

                                                
55 Intervju med Sara, Sandra och Valter 15 mars 2011 
56 Intervju med Hanna och Alice 10 mars 2011 
57 ibid 
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utan att först veta vad det är de gör, eller varför de gör det de gör, eller hur de ska göra det de 

gör.”58 Delaktigheten har föregått själva vetandet. Att vara på plats och att aktivt delta 

tillsammans med andra är en grundläggande förutsättning för lärande och utveckling i barnens 

lek.59 

Genom Hannas och Alices berättelse om mäklarna fick jag möjlighet att följa de fiktiva 

karaktärerna Monika och Anita. I den här berättelsen använder Hanna och Alice inte några leksaker 

utan endast rekvisita i form av pennor, handväska, pärm och klackskor. Allting filmas med en DV 

kamera och tjejerna ser därför berättelsen mer som en film än som lek. Både Anita och Monika 

arbetar som mäklare och vi får genom berättelsen följa dem då de ska sälja en lägenhet i Aspudden.  
 

 Monika: Det första vi ska kolla på är hur mycket vi kan höja priset. Tror du att blomman ingår?  

 Det kan den inte göra, den ser ju helt rutten ut  

 

 Monika: Jo, jo det är sjöglimt om man står så här! Skriv upp det. Det blir 200.000 extra (…)  

 Vad har du skrivit nu då?  

 

 Anita: Sjöglimt. 

 

 Monika: Men du kan ju inte stava ju. 

 

 Anita: Jag vet, men jag är inte bra. 

 

Den första spekulanten som kommer för att titta på lägenheten heter Maria. Hon blir vänligt 

bemött av de båda mäklarna men allteftersom tiden går blir visningen allt märkligare och 

märkligare. 
 

Monika: Det är ju jättefint här förstår du.  

Det är så här, att det är faktiskt sjöglimt. Det ser du ju va?  

 

Anita: Men det enda är målarfärg på bordet 

 

Monika: Ja det ingår. 

 

Maria: Och sedan har vi sprickor. 

 

Monika: Nej nej nej, det lagar vi innan du köper. 

                                                
58 Strandberg Leif (2006) sid 67 
59 ibid  
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Maria: Ja, det var ju inte så trevligt förstås. 

 

Monika: Men det fixar vi. 

 

Maria: Hur många rum är den här? 

 

Monika: Vi ska räkna, kom med mig här. Ett vardagsrum och kök (…) Här har du ju en garderob. Å 

Herre Gud. Vem bor där? 

 

Maria: Det var ovanligt stökigt för att vara visning måste jag säga. 

 

Monika: Jo, men det ordnar vi, här var ett rum.  

Oj oj oj, så fint dom har. Bäddningen ingår ju så här fint. Och titta du får en tröja om du köper 

lägenheten! 

 

Maria: Du menar att allting ingår när man köper lägenheten? 

 

Monika: Nej, nej, men den här ingår faktiskt 

 

 Anita: Allting ingår! 

 

Monika: Nej, nej allting ingår bara om du vill. 

 

Maria: Där ligger en liten hund. 

 

Monika: Jo, han ingår också. 

 

Maria: Jaha? 

 

Monika: Och sedan har vi badrummet.  

Å Herre Gud, här ligger det ju spyor.  

Här ingår också en borste och en mobil som du ser där.  

 

Anita: Och en läxbok. 

 

I berättelsen om mäklarna lånar Hanna och Alice uttryck både från deras egen vardag samt 

från olika TV program som behandlar temat boende. Karaktärerna Monika och Anita skapade 

systrarna redan för ett år sedan då de själva skulle flytta och gick på flera lägenhetsvisningar 
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tillsammans med deras mamma.60 Under tiden som de letade lägenhet blev de bekanta med 

flera ord och begrepp som används inom mäklarvärlden, bland annat ”sjöglimt.” I leken 

använder de fiktiva karaktärerna andra ord och annan dialekt än vad tjejerna gör utanför 

leken. I leken ikläder de sig rollen som vuxna, men även rollen som verksamma och kunniga 

inom ett specifikt yrkesområde. Detta tyder på att deras fiktiva jag har andra förkunskaper än 

vad Hanna och Alice själva har. Därför kan deras fiktiva jag behärska saker som systrarna inte 

riktigt klarar av i verkligheten. I och med att systrarna samspelar både med varandra och med 

deras fiktiva jag så agerar de därför huvudet högre än sig själva.61 ”Leken innehåller metoder 

för att utveckla tänkandet.”62 

 

2.3 Leksaker 
Nelson och Svenson talar om två olika kategorier av leksaker. Den ena är leksaker som 

föreställer saker i det verkliga livet, men där funktionen tagits bort.63 Den andra är leksaker 

som har försetts med autentiska funktioner som gör det möjligt för barnen att bruka 

leksakerna på samma eller liknande sätt som de vuxna, vilket kommunicerar lärande.64 Nelson 

och Svensson menar att de leksaker som finns på förskola oftast har autentiska funktioner i 

den verkliga världen, medan de leksaker som barnen brukar i hemmet oftast är föreställande.65 

Denna uppdelning mellan olika leksaker kan ha att göra med den moraliska konflikt som 

Sparrman beskriver och som uppkommit genom att vuxna har svårt att se på populärkulturella 

produkter utifrån barns perspektiv. Sparrman menar att det är en stor skillnad på hur barn 

använder sig av och tolkar olika populärkulturella produkter, exempelvis leksaker, och hur 

vuxna tror att barn använder produkterna. 66 I mitt arbete utgår jag ifrån att en leksak som 

saknar funktioner som överensstämmer med föremålen i den verkliga världen ändå kan få 

olika funktioner genom barnens lek. Det jag tittar närmare på är därför vilka funktioner som 

barnen själva tillskriver olika leksaker.  

 

2.4 Leken utifrån färdiga koncept 
Då jag hälsar på hemma hos Olle visar han mig sitt rum och sina leksaker. Det står stora 

plastlådor staplade på varandra längs med ena väggen som är fyllda med lego. Olle har inte 

                                                
60 Hannas och Alices berättelse om mäklarna 8 maj 2011 
61 Strandberg Leif (2006) sid 166 
62 ibid, sid 163 
63 Nelson Anders & Svensson Krister (2005) sid 60 
64 ibid sid 61 
65 ibid 
66 Sparrman Anna (2006) sid 24 
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någon favoritleksak men han tycker mycket om att spela TV spel och att bygga med lego. 

Olles kompis Daniel säger att hans favoritleksak nog är lego.  

 
Daniel: Jag leker mycket med lego, men inget speciellt…Förut byggde jag Star Wars lego, nu bygger jag 

lite mer Indiana Jones lego kanske ibland. Ibland Atlants.67  

 

Det lego som killarna använder sig av bygger på redan färdiga koncept, hämtade ur den 

populärkulturella filmvärlden. Anton som är Daniels bror säger att Daniel mest brukar bygga 

med sitt lego för att sedan ställa det i hyllan ”och så håller han aldrig på med dom”.68 Oftast 

bygger Daniel byggnader, någonting som Olle också gör. Hur de sedan använder legor skiljer 

sig åt. Daniel lägger ofta ner mycket tid på att bygga sina modeller och då han är färdig 

föredrar han att spara dem. Olle däremot tycker om att plocka isär modellerna då de är färdiga 

för att sedan hitta på nya och egna varianter av modellen.69 En anledning till denna skillnad i 

användandet av legot kan bero på att Daniel är två år äldre än vad Olle är. Olle har många 

legogubbar, men oftast använder han bara byggnaderna.  

I Olles film om legogubbarna får vi följa olika händelser som äger rum på en plats där 

ett elakt bergstroll hålls tillfånga. Intill inhägnaden finns ett högt lufttorn som används som 

kommunikation med andra lufttorn samt med farkoster som färdas genom luften. Olle berättar 

om de olika karaktärerna som förutom att de har olika färger på sina dräkter, även har olika 

förmågor och egenskaper. Jag frågar Olle om det fanns någon historia bakom gubbarna redan 

då han köpte dem. 

 
Olle: Ja. Dom där burarna, dom hörde till. (Pekar på gallret som är framför bergstrollet.) 

I samma paket som då man köpte den. (Pekar på bergtrollet) 

Den ska vara instängd.  Det här är liksom den andra sortens fiender. För först mötte de några som inte var 

så där röda och eldiga. Dom var liksom bara gråa och så hade dom olika färger på själva kroppen. Det 

finns mindre sånna där. Det där är den största av den där lava.  

Jag kommer inte ihåg vad den heter.70  

 
Olle berättar att en av gubbarna är gruvarbetare och kommer från samma serie som 

bergtrollet, men att de båda ninjorna kommer från en annan serie. Han berättar också att han 

själv har kommit på hur byggnaderna ska se ut. Genom leken med legot ges Olle både 

möjlighet att kopiera färdiga koncept ur den visuella kultur som är en del av hans vardag, men 

                                                
67 Intervju med Olle Anton och Daniel 23 mars 2011 
68 ibid 
69 ibid 
70 Intervju med Olle 19 april 2011 
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även att omkonstruera dessa koncept så att nya betydelser uppstår. Strandberg säger då han 

tolkar Vygotskij att ”Människan förhåller sig till verkligheten på två sätt. Å ena sidan 

återskapar (reproducerar) vi verkligheten och å andra sidan skapar vi någonting nytt”.71  

Under mitt första besök hos Hanna och Alice fick jag möjlighet att titta på flera av deras 

leksaker. Bland annat leksakerna Buzz, Woody, Slinky samt Herr och Fru potatishuvud från 

filmen ”Toy Story 3”. Alice visar upp Buzz Lightyear som är den största av leksakerna. Det 

finns flera knappar på Buzz och när Alice trycker på en av dessa börjar han prata. ”Jag är 

Buzz lightyer, rymdjägare”, säger leksaken samtidigt som ett par vingar fälls ut från 

rymddräkten. Hanna säger att leken med leksakerna från filmen Toy Story ofta bygger på en 

konflikt, exempelvis att det är någon som blir jagad eller att någon ska bli räddad. Om det är 

filmens huvudperson Woody som ska räddas eller om det är penntrollen spelar inte så stor 

roll. ”Det kan vara vem som helst”.72 Enligt Hanna och Alice kan leksakerna från filmen ”Toy 

Story 3” användas för att skapa mening kring olika konflikter. Det centrala i själva berättelsen 

blir både att skapa en konflikt men även att ta sig ur den. Eftersom att systrarna nästan alltid 

leker tillsammans är det viktigt att de samarbetar för att komma fram till en gemensam 

lösning på konflikten.73 Säljö säger att det är en utmaning att hitta lärandets karaktär. Han 

menar att vi både måste förstå de händelser och sammanhang där människor, både enskilt och 

tillsammans, ändrar sina sätt att hantera och förstå sin omvärld på.74 Då Hanna och Alice 

använder leken för att skapa och lösa olika konflikter har de möjlighet att göra just detta.  

För att få en visuell bild av hur leksakerna från filmen ”Toy Story 3” skulle kunna 

användas i leken så dokumenterar Hanna och Alice deras egna ”Toy Story” med en DV 

kamera. Innan vi börjar dokumentationen berättar Hanna att de inte har vare sig Jessie eller 

den onde doktor fläskkottlätt bland sina leksaker. Därför används i stället en barbiedocka som 

Jessie och en gosedjursgris som doktor fläskkotlett. För Hanna och Alice är det viktigt att 

barbiedockan och grisen liknar Jessie och doktor fläskkotlett. Detta underlättar förståelsen för 

berättelsen. Därför väljer de en docka som har rött hår precis som Jessie och en gosedjursgris 

som ser ond ut. Det visar sig att den berättelse som Hanna och Alice dokumenterar blir 

mycket lik ”Toy Story 3” på flera punkter. Detta tror jag har att göra med att Hanna och Alice 

kände sig alltför styrda av de ramar som själva temat, men även dokumentationen innebar. 

Temat ”Toy Story” som jag gett dem begränsade nog den lust och kreativitet som finns i 

leken.  

                                                
71 Strandberg Leif (2006) sid 99 
72 Intervju med Hanna och Alice 10 mars 2011 
73 ibid 
74 Säljö Roger (2005) sid 20 
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 Valter berättar att han har haft Buzz Lightyear och att leken med Buzz gick ut på att 

bekämpa brottslingar.75 Detta ger en antydan om att leksakens visuella karaktär och den 

förförståelse som filmen ”Toy Story 3” ger skapar ramar för vilket berättande som är möjligt 

genom filmens olika leksaker. I Valters lek får Buzz funktionen som hjälte. Den som inte har 

samma förkunskaper eller samma förmåga att avläsa leksakens visuella karaktär kan därför ha 

svårt att förstå de betydelser som leken med Buzz kan ge upphov till. För att kunna förstå 

barnens syn på sina leksaker är det därför en förutsättning att både känna till leksakernas 

ursprung samt barnens egen förståelse för leksakerna.  

 

2.5 Leksakernas roller och betydelser 
Genom den enkätundersökning som jag gjorde på fritidsgården visade det sig att nästan alla 

barnen såg Woody och Buzz som filmens hjältar. Någonting som även blev tydligt för mig då 

jag såg filmen första gången. I undersökningen framgick också att det fanns flera olika 

egenskaper som var karaktäristiska för en hjälte. Barnen menade att Woody hade en hjältes 

goda sätt att vara, medan Buzz hade en hjältes utseende och fysiska egenskaper. ”Toy Story 3” 

gestaltar på så vis två olika sorters hjältar som blir synliga i barnens samtal.76 

 
Sara: En hjälte ska vara snäll och modig och… 
 
Valter: …stark 
 
Sara: Ja, stark är bra att vara. Men en hjälte behöver inte alltid vara stark utan det kan vara att man gör 

någonting som man egentligen inte skulle våga, men man gör det och det blir bra för någon annan. Då 

kan man ju kallas som en hjälte.77  

 

Detta synsätt tyder på att vem som helst skulle kunna vara hjälte och att de olika rollerna som 

finns i filmen kan omförhandlas genom leken. Även Alice säger att en hjälte inte behöver ha 

speciella förmågor och färdigheter. För henne kunde Fru Potatishuvud vara en lika bra hjälte 

som exempelvis Buzz Lightyer. Hanna håller med sin syster men tycker ändå att det är svårt 

att se Buzz och Woody som något annat än hjältar eftersom hon sett filmen så många gånger.   

 
Hanna: Det är inprogrammerat att Buzz och Woody är hjältarna för dom är coolast liksom…Fast det 

beror ju också på vad man leker. Om man leker mera familjesituation med dom, då behöver dom ju inte 

                                                
75 Intervju med Sara, Sandra och Valter 15 mars 2011 
76 ibid 
77 ibid 
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vara hjältar. Men det är ju svårt att leka det med Buzz Lightyear han är liksom så utstyrslad. Det blir mer 

action då eller äventyr.78  

 

Av Hannas resonemang framkommer det att filmen och den förförståelse som filmen överför 

till leksakerna minskar möjligheterna att förhandla fram nya betydelser.  

Barnens tankar kring leksakerna tyder på att karaktärernas utseende och egenskaper 

skapar mer eller mindre valmöjlighet i det egna berättandet med leksakerna. Ändå framgår det 

av våra samtal att det inte enbart är förförståelsen och utseendet som avgör om en leksak får 

vara hjälte i leken eller inte. Även lekens tema och är avgörande. På så vis blir det fullt 

möjligt för Fru Potatishuvud att ikläda sig rollen som hjälte och huvudperson i leken. 

Däremot visar det sig vara svårt att tänka bort de visuella attribut som gör Buzz till hjälte. Han 

är som Hanna säger så ”utstyrslad” att det är svårt att leka en mer vardagsnära situation med 

honom. Genom leken med ”Toy Story” figurerna reproduceras, skapas och omskapas 

karaktärerna om och om igen. Kunskaperna från vardagen blandas med kunskaperna från 

filmens fiktiva värld. Strandberg menar att sagor är utmärkta aktiviteter för att träda in i 

imaginära världar. ”Sagor, i berättad form eller på film, stimulerar också barnen att skapa 

leksituationer där tänkande och regler utvecklas.”79 

I samtalen om hjälterollen framkommer även vilka egenskaper som barnen eftertraktar. Det blir 

även synligt hur leksakerna erbjuder barnen att pröva olika identiteter.  
 

 Valter: Jag skulle vilja vara Buzz…för att han är modig, stark och han flyger.  

 
Sara: jag skulle nog kanske vilja vara den där cowboy tjejen, Jessie. Hon är inte så lik dom andra på något 

sätt. Hon är…Eller Barbie… Barbie är liksom så här försiktig och hon klär sig alltid jättesnyggt och hon 

kan liksom klä ut sig jättebra och så. Men Jessie hon är lite mer vild och så, så jag vet inte vilken jag 

skulle vilja vara. Alltså dom två har sina bra delar och sina dåliga delar.80 
 

2.6 Identiteter i leken 
Hanna säger att leksakernas personlighet och identitet beror på vad de leker och vilka andra 

leksaker som är med. Om hon och Alice leker med Barbie så kan dockorna exempelvis vara 

annorlunda tillsammans med sina kompisar än vad de är då de är själva. De kan också uppföra 

sig annorlunda om de är tillsammans med andra dockor som retas. Ibland har dockorna ett 

band tillsammans i skolan och då kan de låtsas att de är lite coolare än vad de i själva verket 

                                                
78 Intervju med Hanna och Alice 10 mars 2011 
79 Strandberg Leif (2006) sid 165 
80 Intervju med Sara, Sandra och Valter 15 mars 2011 
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är. Eller så kan leken handla om att dockorna går på olika träningar så som gymnastik, balett 

eller konståkning. Oftast leker Hanna och Alice med barbiedockor som är tjejer. Hanna säger 

att det mest är tjejerna som bestämmer och att det är de som har personlighet. 

Då Leif Strandberg tolkar Vygotskij säger han att leken möjliggör en imaginär värld där 

tankarna styr över aktiviteten. 81 ”I leken utvecklar barnet förmåga att frigöra sig från den 

omedelbara situationen till förmån för en värld som det själv skapar. Därigenom förändras 

inte bara barns relation till världen utan även barnets relation till sig självt. Barnet blir ett 

lärande subjekt.”82 Genom leken med Barbiedockorna kan Hanna och Alice gestalta olika 

tänkbara identiteter och personligheter. Leken gör det även möjligt att leva ut olika drömmar 

som exempelvis att gå utöva balett eller konståkning men även att skapa förståelse för olika 

sociala identiteter och relationer.  

 

2.7 Pojk- och flickleksaker 
I Håkanssons och Johanssons uppsats framgår det att flickor leker med en del saker som 

pojkarna leker med, exempelvis lego, men att pojkarna inte vill leka med det som flickorna 

leker med. Detta framkommer även i de samtal som jag själv får ta del av under arbetets gång. 

Olle, David och Anton beskriver Barbiedockor som typiska tjejleksaker. Då Olle jämför 

Barbiedockan Ken med olika Actionfigurer säger han att Ken passar bäst för mer vardagliga 

berättelser så som ”mamma, pappa och barn” medan exempelvis actionfiguren Buzz skulle 

passa bäst för ett rymduppdrag. Olle tror att det är vanligast att killar leker med actionfigurer 

men han tycker inte att det skulle vara konstigt om även tjejer gjorde detta. Valter och Sandra 

säger även att det är mer normalt om tjejer och killar leker med dockor som har samma kön 

som de själva. Sandra ger även uttryck för att Barbie är en tjejleksak då hon säger att det inte 

skulle vara något fel om en kille leker med Barbie, men att det heller inte skulle vara ”helt 

normalt.”83  

I filmen ”Toy Story 3” blir barbiedockan Ken retad av sina kamrater för att han är en 

tjejleksak. Detta visar både på att Barbiedockor är tänkta att användas av tjejer, men även hur 

detta synsätt kan etableras inom barnkulturen. Till sist intar även Sandra leksakens perspektiv 

genom att säga att om hon skulle vara Barbie, så skulle hon helst av allt vilja bli lekt med av 

en tjej som förstår henne lite bättre än en kille.84  

                                                
81 Strandberg Leif (2006) Vygotskij i praktiken:bland plugghästar och fusklappar, Stockholm Nordstedts akademiska förlag, sid 160 
82 ibid, sid 166 
83 Intervju med Sara, Sandra och Valter 15 mars 2011 
84 ibid 
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Utifrån ett socialkontruktionistiskt synsätt skapar vi vår kunskap om världen 

tillsammans. Vi kan därför inte säga att det skulle vara en absolut sanning att vissa leksaker är 

för pojkar medan andra är för flickor. Det är vi människor tillsammans som väljer att 

kategorisera saker och ting i vår omvärld. Genom att låta barn vara antingen flickor eller 

pojkar och därmed ha olika förväntningar på sig kommer barnen behandlas olika beroende på 

deras könstillhörighet. 85 Detta är viktigt att uppmärksamma eftersom leksaker ofta 

marknadsförs som flick- eller pojkleksaker.  

De barn och unga som jag har pratat med har gett mig en ganska entydig bild av olika 

normer som finns inom barnkulturen. I samtalen framkommer det även att dessa normer är 

föränderliga och att det faktiskt går att ställa sig utanför dessa.  

 
Valter: Jag bryr mig inte om killar håller på och leker med tjej- och kill- leksaker men som sagt, jag 

tycker det är mer vanligt om tjejer leker med tjejleksaker och killar med kill- leksaker.86 

 

3. Resultat och Tolkning 
I den nya läroplanen som kom 2011 framgår det att leken ses som betydelsefull för det aktiva 

lärandet.87 I min undersökning har jag även sökt svar på vilket meningsskapande som leken 

och olika leksaker kan erbjuda. Som pedagog är detta en viktig fråga eftersom vuxenvärlden 

har ett ansvar för hur olika kulturella produkter som skapas för barn, blir en del av underlaget 

för barns lärande, meningsskapande och identitetskonstruktion.88 Att låta barnen själva skapa 

och dokumentera olika berättelser, på liknande sätt som då de leker, kan vara en metod för att 

synliggöra hur meningar skapas och bearbetas i barnens lek.  

 

3.1 Kunskapande 
Strandberg beskriver hur barnen går in i leken för att utforska det de inte vet i syfte att ta reda på vad 

som finns att veta. 89  Genom filmen om mäklarna tycker jag mig se hur Hanna och Alice använder sig 

av lekens metod för att tillsammans vinna nya kunskaper, nya förmågor och nya sätt att använda både 

det visuella och det talade språket på. I och med deras interaktion med varandra och med deras fiktiva 

jag låtsas de vara mer erfarna än vad de egentligen är. I lekens tankevärld är det Hannas och Alices 

vilja som bestämmer förutsättningarna. De kan själva välja vilken ålder och vilken relation de ska ha 

till varandra. Genom leken formas därför andra betydelser och andra kunskaper än i det ”verkliga 
                                                
85 Burr Vivien (2003) sid 18 
86 Intervju med Sara, Sandra och Valter 15 mars 2011 
87 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/38/94/Lgr11_kap1_2.pdf, 6 april 2011 
88 Nelson Anders & Svensson Krister (2005) sid 111 
89 Strandberg Leif (2006) sid 67 
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livet”.  

Sparrman menar att det är en stor skillnad på hur barn använder sig av och tolkar olika 

populärkulturella produkter, exempelvis leksaker, och hur vuxna tror att barn använder 

produkterna. 90 Vissa produkter anses som bra och pedagogiska medan andra som 

demoraliserande.91 Enligt det sociokulturella synsättet, så som Strandberg beskriver det, 

föregår delaktighet vetande. De kunskaper som barnen bearbetar genom leken skapas därför 

inte bara genom leksakens förutbestämda användningsområden utan även genom ett aktivt 

deltagande tillsammans med andra.  

 

3.2 Meningsskapande 
Då informanterna resonerar kring hjälterollen framkommer det att filmen ”Toy Story 3” ger dem 

kunskapen om att leksakerna Woody och Buzz är hjältar. I och med att de reflekterar över hur denna 

kunskap uppstår visar det sig att barnen kan identifiera två olika hjälteroller. Buzz får i barnens 

beskrivning en hjältes fysiska attribut medan Woody i stället får en hjältes goda sätt att vara.92  

Det är alltså både leksakens utseende samt de berättelser som barnen tror är möjliga att skapa genom 

leken med leksaken, som avgör leksakens roll i leken. Denna roll kommer även att få betydelse för 

vilken mening som leken ger upphov till. Enligt Hanna och Alice kan leksakerna från filmen ”Toy 

Story 3” användas för att skapa mening kring olika konflikter.  

 Genom Hannas och Alices egen leksaksberättelse och genom det flera av informanterna 

berättar om leken med leksakerna från filmen ”Toy Story 3” synliggörs vissa begränsningar i 

berättandet. Hannas säger att det är svårt att leka olika vardagliga situationer med Buzz eftersom han 

är så ”utstyrslad”. 93   

Under mitt arbete blev det uppenbart att det inte räcker med att hålla en Buzz- eller 

Woodydocka i handen, eller att titta på filmen för att förstå hur barnen tänker kring de olika roller 

som leksakerna kan ha i leken. Jag tror inte att kunskap är någonting som kommer till oss bara genom 

att titta utan att det är någonting som skapas i den stund då leksaken används. Däremot blir det genom 

informanternas egna ord och bilder tydligt att det vi lär oss genom användandet av olika leksaker 

präglas av leksakernas visuella karaktär och den kontext som leksaken har uppstått ur. 

En viktig aspekt i undersökningen är att flera av barnens leksaker, bland annat leksakerna från 

filmen ”Toy Story 3” representerar saker som inte finns i den verkliga världen. Hanna och Alice säger 

att de ofta leker olika vardagliga situationer, både med och utan leksaker, medan Olles lek med 

                                                
90 Sparrman Anna (2006) sid 24 
91 ibid 
92 Intervju med Sara, Sandra och Valter 15 mars 2011 
93 Intervju med Hanna och Alice 10 mars 2011 
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legogubbarna i stället bygger på färdiga koncept och fiktiva verkligheter som skapats av vuxna. 

Genom samtalen med Olle och hans kompis Daniel framgår de att Daniel oftast bygger de olika 

konstruktionerna så som de är tänkt att byggas medan Olle gärna hittar på egna varianter.94 Det blir 

med dessa två exempel tydligt att då barn använder leksaker som verktyg kan de förhålla sig till 

leksakerna på två sätt. Antingen kan de återskapa en bild av verkligheten, eller så kan de skapa bilden 

och berättelsen om någonting helt nytt.95 Leken erbjuder inte bara en möjlighet till berättande om det 

som redan finns, utan även andra möjligheter till meningsskapande utöver verkliga förebilder och 

existerande verksamheter.96  

 

3.3 Identitet 
I leken kan barnen bestämma förutsättningarna. Genom att själva ikläda sig en annan roll, eller genom 

användandet av olika leksaker, ger leken en möjlighet att prova på olika sociala identiteter. Vilka 

skulle kunna ligga som grund för den egna identitetskonstruktionen.   

När Olle säger att Barbiedockor är tjejleksaker, och att Ken passar bäst för mer vardagliga 

berättelser så som ”mamma, pappa och barn”, antyder han, i egenskap av att vara kille, att han 

skapar sina berättelser utifrån andra teman och genom andra leksaker.97 Även Sandra ger 

uttryck för att killar inte leker med Barbiedockor då hon själv intar Barbies perspektiv och 

säger att killar inte förstår henne.98  

Trots att flera av de barn och unga som jag talat med tycker att det är ok om tjejer leker med 

kill-leksaker och tvärtom är det ingen som säger att de själva gör det. I stället säger de att det 

är mer normalt att tjejer leker med tjejleksaker och att killar leker med kill-leksaker. Denna 

uppdelning kan bero på att tjejer och killar verkar föredra att leka med leksaker som har 

samma kön som de själva.  

 

4. Slutdiskussion 
Enligt den nya läroplanen för 2011, och kunskapskravet för bildämnet i årskurs 6, går det att 

läsa följande: För att eleven ska uppnå kunskapskravet för betyget E ska eleven kunna 

”framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar 

erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade 

uttrycksformer så att budskapet framgår.”99  

                                                
94 Intervju med Olle Anton och Daniel 23 mars 2011 
95 Strandberg Leif (2006) sid 99 
96 Nelson Anders & Svensson Krister (2005) sid 62 
97 Intervju med Olle Anton och Daniel 23 mars 2011 
98 Intervju med Sara, Sandra och Valter 15 mars 2011 
99 http://www.skolverket.se/sb/d/2974, 6 april 2011 
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Många av de bilder som barn och vuxna möter i vardagen är multimodala. Det är därför 

viktigt att barnen lär sig hur tecken skapas i kulturella och sociala sammanhang. Innan vi har 

lärt oss detta har vi en begränsad frihet i vårt sätt att uttrycka oss. Både barn och vuxna 

använder sina egna källor för representation och det händer att olika saker är tillgängliga för 

barn respektive vuxna.100 Detta kan medföra att barns och vuxnas sätt att uttrycka och förstå 

mening på att skiljer sig åt.101  Detta är viktigt att uppmärksamma eftersom vuxna människor 

oftast är i en överordnad position i förhållande till barn. Genom att använda olika leksaker 

som verktyg skulle exempelvis yngre barn kunna berätta om sig själva och sin omvärld. Detta 

skulle vara ett sätt för barnen att träna sig i att använda och förstå olika tecken i det visuella 

språket. Vilket knyter an till läroplanens idéer om språk, lärande och identitetsutveckling. 

Under mitt arbete visade det sig att barnens egna leksaksberättelser var svåra att förstå 

utan någon kommentar. Därför var det först i och med det att barnen själva berättade om 

bilderna som meningar och betydelser blev tydliga för mig som betraktare. Jag insåg då att jag 

har mycket att lära av barnens berättande och hur de själva ser på lek och leksaker. Genom att 

använda rörliga bilder för att dokumentera olika leksituationer kan både barn och vuxna göras 

uppmärksamma på sådant som vi annars inte skulle lägga märke till. 

Av Invalls undersökning framkom det att barnen upplever att den vuxenstyrda lek som 

förekommer på skolan inte är lika rolig som när barnen själva får bestämma.102 Utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv tror jag därför att det är viktigt att uppmärksamma det kunskapande 

som uppstår genom barnens egen lek och genom användandet av deras egna leksaker. Det vill 

säga den lek som sker vid olika informella lärsituationer och som inte styrs av någon bestämd 

målbild. En slutsats som jag drar utifrån undersökningen är att leksaker inte är pedagogiska i 

sig, utan blir det först genom användandet tillsammans med andra.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
100 Kress Gunther, Van Leeuwen Theo (2008) sid 9 
101 ibid, sid 10 
102 Invall Monika (2008) Vad är lek? En studie om barns upplevelse av lek, Luleå tekniska universitet, Examensarbete 
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