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Abstract 

 

Title: “We Can Be a Barbie Team!” - A study of young children's social relationships and 

identity formation in a postmodern consumer society. 

Autumn Term 2014 Master Thesis Research Project in Pedagogy with Intercultural focus 

at Södertörn University College, Stockholm. 

Author: Lydia Gromova              

Instructor: Liselott Mariett Olsson 

One of the main goals in this study is to investigate how young children's identity formation 

and social relationships are depicted by today's consumer society.  In order to reach the goals 

of the study I also concentrated myself on questions regarding the reflection of symbolic 

aspects consumption in younger children's interaction and preschool-teachers' ideas about 

how and in what ways children's consumption patterns are created and developed nowadays. 

In order to answer the presented research questions I used the theoretical arguments of 

researchers in the field of pedagogy Gert Biesta in connection with the ideas and concepts of 

the consumer society characteristics developed by the sociologist Zygmunt Bauman. 

The thesis' methodological approach consists of a combination of semi-structured interviews 

with teachers and observations of children's interaction, which contributed to a systematic 

investigation of the thesis' problem area and served as a tool for obtaining answers to the 

research questions. 

The results demonstrate that consumption occupies a lot of space in young children's lives, 

which means that it greatly affects their social relationships today. Both consumption and 

knowledge of the known brands prove to be the child's path to the desired community on the 

one hand, and the children's way to the consumer world on the other (hand), which in turn 

points to an obvious dependence between children's consumption and their social 

relationships.  

The results also show that there is a tension between the perception of identity formation as 

preschool-policy-document on the one hand and the attitude of the identity prescribed by 

consumer society norms and regulations on the other. 

Keywords: consumer society, consumerism, pedagogy, curriculum, education, identity. 
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Sammanfattning 

Denna studie lyfter upp frågor som samtida föräldrar och pedagoger dagligen ställs inför. 

Dessa frågor behandlar barns tillvaro i dagens konsumtionssamhälle. Resultaten av flera 

vetenskapliga studier visar att samtida marknadsföring märkbart genomsyrar barns liv idag. 

Barndomen blir alltmer kommersialiserad av marknaden som med hjälp av kända 

konsumtionssymboler dagligen bygger en drömvärld bestående av sagolika figurer från barns 

fantasier. Denna värld har blivit samtida barns verklighet. Samtidigt pekar resultaten av ett 

antal studier på att den ekonomiska situationen i olika hushåll utmärks av en kraftigt växande 

klyfta då många familjer lever med små ekonomiska resurser vilket i sin tur innebär att det är 

långtifrån alla barn som ges plats i den sagolika bilden som marknaden målat ut. I samband 

med detta uppstår en fråga om vad som händer med de barn som inte har tillgång till kända 

konsumtionsvaror och hur denna situation påverkar deras relationer med omvärlden.   

Syftet med denna studie var att undersöka hur yngre barns sociala relationer ser ut i dagens 

konsumtionssamhälle samt att ta reda på hur vissa förskolepedagoger resonerar kring yngre 

barns identitetskonstruktion i den samtida konsumtionsvärlden. Jag har också fokuserat på hur 

konsumtionens symboliska aspekter återspeglas i yngre barns interaktion och även på hur 

informanterna beskriver sin handlingsberedskap i relation till barns konsumtionsmönster och 

identitetskonstruktioner. Studiens resultat visar att konsumtion tar mycket plats i barns tillvaro 

vilket gör att den avsevärt påverkar deras sociala relationer idag. Det visar sig att barnen har 

omfattande kunskaper om samtida konsumtionssymboler som de ofta använder för att vinna 

uppmärksamhet och för att uppfattas som populära bland jämnåriga. På så sätt får de tillträde 

till en önskad gemenskap. Man kan även tala om barns investering i det egna sociala 

medlemskapet i form av konsumtion av populära konsumtionsvaror. Studien har även kunnat 

visa på ett rådande spänningsfält mellan den syn på identitetsskapande som 

förskolepedagogerna har och den inställning som konsumtionssamhällets normer och regler 

föreskriver vilket i sin tur pekar på behovet av utveckling av en mångfacetterad pedagogisk 

diskurs om barns utveckling och identitetsskapande i det samtida konsumtionssamhället. 

Samtidigt har denna studie belyst problematiken i de förhållningssätt som används i relation 

till värdegrundsfrågan på förskola och i förskoleklass. Detta faktum har även synliggjort 

behovet av ett nytt pedagogiskt förhållningssätt som ska bidra till utveckling av kritiskt 

tänkande kring konsumtionskultur och marknadsföringsfrågor hos barn som lever i den 

samtida konsumtionsvärlden.  
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Förord 

Under denna studies resa har jag kommit fram till att vetenskapligt skrivande långtifrån är en 

isolerad process oavsett vilken typ av text eller vilka skrivstrategier man väljer. Min 

magisteruppsats betraktar jag som ett tydligt exempel på att skrivandets fenomen, oberoende 

av dess benägenhet att betraktas som ett individuellt skapande kan bli till uteslutande i mötet 

med andra. Trots att dessa möten inte nödvändigtvis behöver ske i ett fysiskt rum utan kan 

även ske mellan skribentens och andra författares tankar vill jag ändå uttrycka min stora 

tacksamhet till alla människor, studenter och pedagoger som jag träffat under min 

magisterutbildning. Jag vill rikta mitt varma tack till mina informanter utan vars medverkan 

denna studie aldrig skulle ha kunnat genomföras. Ett särskilt tack riktar jag till min handledare 

Liselott Olsson vars lyssnande och uppmuntran har varit min inspirationskälla under detta 

projekt. Liselotts engagemang och outtröttliga arbete som handledare kan ej nog värderas. 

 Stockholm i december 2014 

Lydia Gromova 
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1 Inledning  

 

”Har någon sett min katt Ludde? Han ser ut precis som katten i 

Pussireklamen. Var snäll ring… De korta raderna innehåller något av 

kontentan av modern barndom. Bara för några få decennier sedan skulle 

bortsprungna djur beskrivits på helt andra sätt, med hjälp av färg, 

teckning och särskilda kännetecken hämtade från naturens värld… För 

dagens barn har beteckningar som halmgult eller lindblomsgrönt 

knappast någon relevans. Det har däremot en beskrivning som ”katten i 

Pussireklamen” (Brembeck 1996, s. 9). 

 

Den här magisteruppsatsen handlar om barn, konsumtion och identitetsskapande i det samtida 

konsumtionssamhället. Resultaten av den senaste forskningen visar tecken på att det finns ett 

märkbart samband mellan barns konsumtionsmönster och deras sociala relationer i det 

postmoderna samhället och detta samband kan uppmärksammas i olika aspekter av barns 

tillvaro (Sonesson 1999, Lundby 2008). Nutida barn i de nordiska välfärdsstaterna befinner sig 

i ständig kontakt med olika köpmiljöer som erbjuder nya konsumtionsvaror anpassade till olika 

åldrar, grupper och intressen (ibid.). Otaliga gåvor, fickpengar och shoppingrundor med 

föräldrar anses vara vanliga delar i barnens vardagsliv. Forskarna konstaterar att barns kunskap 

om materiella koder utgör en viktig del av deras sociala kapital (Lundby 2008, Wærdahl 2003) 

vilket i sin tur väcker intresse för hur postmodern konsumtion inverkar på barns sociala 

relationer med jämnåriga och barns identitetsskapande i det samtida konsumtionssamhället.  

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Postmodernitet 

Begreppet ”postmodern” myntades av den franske filosofen Jean- Francois Lyotard i The 

Postmodern Condition (1984). Som en av marxismens hängivna anhängare insåg Lyotard att i 

den postmoderna tiden, som präglas av ifrågasättande och dekonstruktion av döda sanningar 

tappar marxismens storslagna berättelser sin universalitetspretention (Lyotard 1984).  Den 

postmoderna teoretiska positionen grundas på idéer som avvisar existensen av fundamental 

kunskap eller universell förståelse som skulle kunna existera utanför samhället och historien, 

däremot ses all kunskap som socialt konstruerad av människor som i sin tur är aktiva 

deltagare i denna sociala konstruktionsprocess (Dahlberg & Moss & Pence 1999).  Därför 

består den postmoderna världen av många verklighetsperspektiv präglade av icke lineärt 

tänkande där kunskapen är provisorisk och konstruktionen av den alltid är kontextbunden 
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(ibid). Vetenskapens tidigare legitimitet med dess absoluta sanningar började mista sin 

enhetlighet då den ersatts med en mångfald individuella kontextuella åsikter och tolkningar 

(ibid). I samband med teknikens utveckling, särskilt datatekniken förflyttades vetenskapens 

fokus från frågor om kunskapens grund till frågor rörande produktion och management och 

det som slutligen kvarstår är ingenting annat än ett flexibelt språkspel (Lyotard 1984, Lyon 

2010).  

Det postmoderna tänkandet innefattar en mångfald olika teman som oftast har, enligt 

Alvesson & Sköldberg (2005) särdeles lite med varandra att göra. Dessa handlar om vissa 

uppfattningar om kunskap och vetenskap, hit hör en viss kulturell mentalitet som kan 

diskuteras såväl generellt som med ett starkt fokus på det intellektuella. Det postmoderna kan 

lyftas upp i samband med en filosofisk stil, oftast med språklig accentuering och som den 

franske filosofen Jacques Derrida (1930- 2004) tar upp i Writing and Difference (1967). 

Samtidigt kan postmoderniteten betraktas som ett samhällstillstånd som konstitueras av bl.a. 

sociala, politiska och ekonomiska tendenser med stor påverkningskraft där sociala 

förändringar betraktas som ”något med konsekvenser för det vetenskapliga projektet” 

(Alvesson & Sköldberg 2005, s. 399). Av denna anledning kan postmoderniteten formuleras 

som en ny form av filosofisk position där skillnad snarare än syntes erbjuds, mångfald snarare 

än enhet och komplexitet snarare än förenkling (ibid., s. 398, f). 

Sociologen Zygmunt Bauman (1995) kallar postmodernitet för modernitet utan illusioner men 

samtidigt påpekar han att det postmoderna samhällets tillvaro kan betraktas som en vändpunkt 

från modernitetens universalism och entydighet till tolerans och mångfald vilket medfört 

erkännande av världens pluralitet som en av tillvarons grundläggande aspekter (ibid., 1995, 

2002). 

1.1.2 Det postmoderna samhällets ideologi 

Helene Brembek, professor i etnologi och föreståndare för Centrum för konsumtionsvetenskap 

vid Göteborgs universitet skriver om det postmoderna samhällets egen ideologi där människans 

livsstil i stort baseras på förhållandet mellan henne och hennes ägodelar (Brembek 1996). I 

detta sammanhang noterar hon att bruksvärdet av varorna och tingen ”har hamnat i 

bakgrunden” (ibid., s. 232) i det postmoderna samhället och att dessa främst fungerar som 

symboler med vars hjälp människan utformar sin identitet och visar vem hon är (ibid). Ett 

liknande resonemang kan man träffa på hos en amerikansk professor i sociologi och 

antropologi Erving Goffman (1922- 1982) som anser att individen med hjälp av sina ägodelar 

signalerar och identifierar sin status för att bli socialt accepterad av sin omgivning vilket har sitt 
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ursprung i dennes behov av erkännande (Goffman 1959). I samma kontext skriver Goffman om 

symbolkonsumtion, dvs. en konsumtion av symboliska produkter eller så kallade 

statusprodukter som individen konsumerar med syfte att markera och stärka sin identitet. (ibid).  

Vidare vill jag nämna Bauman (2002) som skriver om den postmoderna individens ständiga 

jagande efter nya realiteter som tvingar denne att kroniskt vara på språng och vilket blivit en 

permanent livsstil (ibid). Med syfte att uppnå någorlunda ordning i den kroniska jakten strävar 

den postmoderna individen att återfinna sig själv genom att konstruera sin identitet om och om 

igen (ibid). I detta sammanhang skriver Bauman om ett dilemma som utgör den rikaste källan 

till mäns och kvinnors oro och nervositet, nämligen det faktum att de inte bryr sig om hur och 

på vilket sätt de kan vinna de identiteter de vill, utan istället vilken av de av det postmoderna 

samhällets erbjudna identiteter de ska välja (Bauman 2002). Detta bekymmer grundas på en 

ständig ansträngning att ”hålla sig skärpta och vaksamma så att de kan göra ett annat val ifall 

den tidigare valda identiteten plockas bort från marknaden eller förlorat sin dragningskraft” 

(ibid., s. 179). En lysande metabeskrivning av postmodernitetens identitet framställer Bauman 

utifrån de två framstående kulturanalytikerna Melosik och Szkudrarek (i Bauman 2002): ”all 

identitetskonstruktions förbannelse är att ’ jag förlorar min frihet då jag når målet; jag är inte 

mig själv då jag blir någon” (ibid., s. 180). Bauman nämner vidare i samma bok Lasch (1985) 

som skriver att de identiteter som individen söker idag kan bytas ut ”ungefär lika lätt som man 

byter kläder” (Bauman 2002, s. 181) vilket bara bekräftar den postmoderna tendensen till att 

tala om identiteter uteslutande i pluralis. 

1.1.3 Det gränslösa jaget i det postmoderna konsumtionssamhället 

Människans inträde i det postmoderna konsumtionssamhället kännetecknas av nya strategier 

som hon funnit för att förverkliga sina förhoppningar och föreställningar om ett gott liv 

(Månsson 2005). Det postmoderna samhällets förändringar medför också förändringar av våra 

erfarenheter och upplevelser gällande såväl samhälleliga organisationsmönster som våra 

upplevelser av oss själva (Hargreaves 1998). Istället för det moderna samhällets tendens till att 

förtrycka och inspärra jagets tillstånd i mängden av byråkratiska och moraliska järnburar 

betvivlas däremot det postmoderna jagets natur och blir så alltmer insvept i språk och tycks 

därvid få multipla betydelser (ibid., s. 87). Hargreaves menar att i vår högteknologiskt 

postmoderna värld bildar inte längre jaget och kroppen samma enhet och inte ens jaget kan 

betraktas som en sammanhängande enhet: ”jaget blir skiftande texter, som kan läsas eller 

missuppfattas, konstrueras och dekonstrueras efter egna önskemål” (ibid., s. 87). Det kan tolkas 

så att gränserna mellan jaget och världen bli alltmer osynliga vilket i sin tur kan betraktas som 
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ett resultat av förändringarna av det sociala livets mönster med dess flytande och pluralistiska 

moraliska och ideologiska uppfattningar. Således kan jaget i det postmoderna samhället 

betraktas som ett performativt och oavbrutet självreflekterande projekt som kontinuerligt måste 

förhandlas och bekräftas på nytt (ibid. 1998). Å ena sidan kan det ständiga jagets ombyggnation 

ge upphov till kreativitet och självständighet, då man strävar efter att bli till den som man själv 

vill. Å andra sidan kan den ökande orienteringen mot jaget vara en källa till ambivalens och 

otrygghet i en snabbt förändrande och alltmer instabil värld (ibid). Uppfattningarna om etik, 

moral, ideologi och religion har blivit pluralistiska och därmed mångskiftande vilket ger 

intryck av att ” jaget har inga rötter i stabila relationer, ingen förankring i yttre moraliska 

sanningar och förpliktelser” (Hargreaves 1998, s. 89).   

1.1.4 Postmodern förskola - ett konsumentorienterat företag? 

Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence berör frågorna om förskolans kvalité och barns 

tillvaro i det postmoderna samhället i boken Från kvalitet till meningsskapande: postmoderna 

perspektiv – exemplet förskolan (2001).  Genom att diskutera vad konstruktionen av den 

tidiga barndomen innebär för pedagoger betonar författarna att dagens pedagogiska praktik 

bör vila på ”en djup förståelse av små barn i relation till världen” (ibid., s. 184, f) och utgå 

från det postmoderna filosofiska perspektivet som i sin tur utgår från dekonstruktion, 

pluralitet och skillnad (ibid).  

Den barncentrerade pedagogiska praktiken som vi ofta nämner inom förskolan är enligt 

författarna ganska problematisk och mycket abstrakt (ibid). Termen ”barncentrerad” 

förkroppsligar en modernistisk uppfattning om barnet där barnet sätts i världens centrum och 

behandlas som ett enhetligt och oreducerbart subjekt separerat från relationer och kontext 

(ibid). Inom det postmoderna perspektivet betraktas däremot barnet som en individ som 

existerar genom relationer till andra ”och alltid i en viss kontext” (ibid., s. 67) vilket i sin tur 

handlar om det de- centrerade barnet (ibid). Ur det postmoderna perspektivet finns det inte 

någon enhetlig definition om vad det enskilda barnet eller vad barndomen är utan det finns 

många barn och många barndomar som konstrueras av hur vi ”förstår barndomen och vad 

barn är och borde vara” (ibid., s. 67). Vidare skriver författarna att livet i den postmoderna 

tiden ställer höga krav på pedagogiska processer då utmaningen består i att skapa utrymme 

där pedagogerna kan utveckla kritiska sätt att skaffa kunskap genom att konstruera den istället 

för att reproducera (ibid., s. 87, min kursivering) den. I samband med detta påpekar forskarna 

att förskolan, som alltid betraktats som en nationalstatens reproducerande institution nu 

förvandlats till konsumentorienterade företag där såväl barn som pedagoger betraktas snarare 
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som konsumenter än medborgare (ibid). Denna postmodernitetens konsumtion har blivit ett 

tecken på att individen inte längre ses som en politisk enhet utan den bedöms som en mer eller 

mindre lyckad konsument som befinner sig i en permanent jakt efter nya identiteter (ibid).  

1.1.5 Problemområde 

Till skillnad från tidigare generationer som enbart konsumerade för att tillfredsställa sina 

materiella behov konsumerar den postmoderna konsumenten för sina emotionella behov 

(Johansson 1996).  Johansson gör i sin bok en jämförelse mellan sin och sina egna döttrars 

barndom då hon själv ägde bara en Barbie medan hennes barn vill köpa nya dockor hela tiden: 

”Även om de redan haft tolv barbiedockor så har de ändå velat ha den där ’Party Barbie, 

Pocahontas’ eller ’Riding Barbie’ som strålar mot dem i annonserna” (ibid., s. 295). En möjlig 

förklaring till ett sådant fenomen ser författaren i att alla dessa dockor har olika speciella 

attribut som ger dem en helt ny personlighet vilket i sin tur bidrar till att dockan inte betraktas 

enbart som leksak utan den erbjuder barnet en ny identitet. I samband med det skriver 

Johansson följande: ”Barbie är den postmoderna drömmen om att byta identitet lika lätt som 

man byter kläder” (Johansson 1996, s. 295). I samma kontext vill jag nämna Brembeck (1996) 

som ser på den kommersiella symboliska världen som barnens gemensamma 

erfarenhetstillvaro där ett utrymme för identitetsprövning erbjuds och där barnen kan söka 

realisera sina drömmar, önskningar och fantasier (ibid). Samtidigt påpekar författaren att 

nutida multinationella kommersiella bolag genomför ett enormt arbete och lägger ner 

ofantliga resurser på att identifiera och verkliggöra barns drömmar och fantasier i form av 

säljbara produkter. Detta faktum tyder på att kommersialismen, genom att genomsyra 

barnkulturen och barnens hela tillvaro kraftigt influerar barns uppfattning om omvärlden, 

deras uppfattning om sig själva och därmed bildar de en referenspunkt för själva 

identitetskonstruktionen (Brembeck 1996).  Brembeck påpekar att barns önskningar och 

förväntningar snabbare möts av varor än av sociala institutioner idag vilket ger intryck av att 

”den kommersiella sektorn är den enda som tar barn på allvar” (ibid. s. 11, min kursivering). 

Det sistnämnda väcker genast frågor om hur samtida pedagoger uppfattar barns sociala 

relationer i ett samhälle där kommersialismen, genom att tränga in så djupt i barns vardag 

påverkar och kontrollerar deras liv idag. Man kan även observera vissa tecken på ett snabbt 

växande etiskt dilemma medan den kommersiella sektorn tar barns fantasier på ”allvar” kan 

man samtidigt konstatera att i verkligheten gäller inte sådant ”allvar” alla barn, speciellt inte 

dessa från familjer med bristande konsumtionsförmåga. Således uppstår frågan om hur 

förskolepedagoger hanterar detta etiska dilemma i förskola och skola i relation till 

värdegrundsfrågan. Därför kommer jag i denna studie att undersöka hur yngre barns sociala 
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relationer och identitetskonstruktion ser ut i dagens konsumtionssamhälle som är fyllt av 

regler för hur ett ”riktigt”, meningsfullt och framgångsrikt liv ska se ut. Samtidigt vill jag 

notera att all befintlig kunskap om barns konsumtion är relativt begränsad dessutom hör den 

tidigare forskningen till sociologiämnet och pedagogisk forskning beträffande yngre barns 

sociala relationer under konsumtionens villkor har aldrig genomförts. Därvid har en 

kunskapslucka uppstått. I detta sammanhang säger Steinberg (2011) att det samtida 

konsumtionssamhället kräver pedagogik för att ge barnen verktyg att behandla komplexa 

frågor beträffande förtryck, exploatering och makt (ibid). Därutöver talas det mycket idag om 

att klassamhället börjar redan i förskolan där barnen möter olikheter och lär sig att hantera 

skillnader. Därför anser jag att det är angeläget att genomföra en pedagogisk studie med fokus 

på barns sociala relationer i dagens konsumtionssamhälle. Jag vill med min magisteruppsats 

bidra till att fylla i den ovannämnda kunskapsluckan som består, dels i en brist på förståelse 

av konsumtionens inverkan på yngre barns sociala relationer och dels i begränsad kunskap 

inom pedagogiken beträffande yngre barns identitetskonstruktion i det samtida 

konsumtionssamhället.  

2 Syfte 

Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka hur förskolebarns sociala relationer ser ut i 

dagens konsumtionssamhälle. Jag vill även ta reda på hur de fem pedagogerna som deltog i 

min undersökning och som arbetar med barn mellan 5-6 år ser på yngre barns 

identitetskonstruktion i den samtida konsumtionsvärlden samt hur de ser på sitt pedagogiska 

uppdrag i relation till detta. 

För att kunna uppfylla syftet behöver jag få svar på följande frågeställningar:  

 Hur återspeglas konsumtionens symboliska aspekter i yngre barns sociala relationer? 

 Hur skapas och utvecklas yngre barns konsumtionsmönster i relation till deras 

identitetskonstruktioner enligt de intervjuade pedagogerna?  

 

 Hur beskriver informanterna sin pedagogiska handlingsberedskap i relation till barns 

konsumtionsmönster och identitetskonstruktioner? 
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3 Teoretiskt ramverk 

Enligt Kaijser och Öhlander (1999) är all kunskap perspektivbunden och all empiri är 

teoriimpregnerad. Detta innebär att forskaren anger i sin studie ur vilken synvinkel ett visst 

fenomen ska betraktas och studeras, eller med andra ord redogör för vilka glasögon han eller 

hon använder för att analysera och tolka insamlad empiri. I samband med detta vill jag notera 

att min studie kommer att utföras med utgångspunkt i Zygmunt Baumans (2007 m.fl.) 

teoretiska resonemang beträffande det postmoderna konsumtionssamhällets utmärkande drag. 

Valet av just Baumans tankegångar som uppsatsens huvudteori är betingat av att dessa 

inrymmer synsätt och idéer som bidrar till att uppnå en fördjupad förståelse såväl för samtida 

barns tillvaro i dagens konsumtionssamhälle som förståelse för själva konsumtionsfenomenet 

i den postmoderna konsumtionsvärlden. Med detta för ögonen vill jag påpeka att Baumans 

påståenden inte kan stå för sig själva i en pedagogisk studie. Därför kommer hans resonemang 

att mötas med Biestas (2006) pedagogiska överväganden om utbildningens möjligheter för 

människans tillblivelse i en värld fylld av skillnad, pluralitet och konsumtion. De viktigaste 

frågorna som Biesta berör är hur vi på ett känsligt sätt ska kunna leva och interagera 

tillsammans i en globaliseringsepok och vari pedagogikens ansvar består i ett samhälle som 

främst intresserar sig för människan som konsument.    

3.1 Det postmoderna konsumtionssamhället genom Baumans ögon 

Enligt Baumans (2007) definition är konsumtionssamhället ett sorts samhälle som 

interpellerar sina medlemmar framför allt i deras egenskap som konsumenter (ibid). 

Begreppet ”interpellera” har Bauman lånat hos en fransk filosof Louis Althusser (1918- 1990) 

och använder det i betydelsen tilltala, vädja men samtidigt störa och avbryta 

samhällsmedlemmar (ibid). Med andra ord är konsumtionssamhället ett slags samhälle som 

förutom att uppmuntra och gynna valet av en konsumtionslivsstil avfärdar alternativa 

kulturella varianter. Konsumtionssamhället kräver enligt Bauman anpassning till 

konsumtionskulturens regler där sträng lydnad är ”det enda obestridligt godkända valet; ett 

lämpligt och därmed också klokt val – och ett villkor för medlemskap” (ibid., s. 63). Dessa 

villkor erkänner inte något undantag därför bör varje samhällsmedlem vara konsument- till- 

kallelse (Bauman 1995, 2007) och uppfatta konsumtionen som en allmängiltig rättighet och 

skyldighet samtidigt. Vidare påpekar Bauman att det huvudsakliga syftet med konsumtion i 

ett konsumtionssamhälle inte enbart är att den ska uppfylla konsumenternas begär utan den 

ska även kommodifiera eller rekommodifiera sina konsumenter vilket i sin tur innebär att ”de 

ska upphöjas till ställningen som säljbar vara” (ibid., s. 67). Samtidigt görs det sistnämnda till 



13 

 

människans individuella skyldighet vilket kan tolkas så att konsumtion har blivit enskilda 

mäns och kvinnors uppgift och ansvar. Den huvudsakliga egenskap som förenar eller skiljer 

individer i det postmoderna samhället är deras förmåga att konsumera vilket är betingat å ena 

sidan av individens ekonomiska situation och å den andra på hur mycket pengar individen vill 

bidra till samhällets konsumtion (Bauman 1999/2000).  

3.2 Postmodern panoptisk- synoptisk marknad enligt Baumans uppfattning  

Medlemskapet i det postmoderna konsumtionssamhället kräver av människor nya strategier för 

att realisera sina förväntningar om ett lyckligt liv (Bauman 2007). Kommersialismen har blivit 

det postmodernas ideologi vilket kan tolkas så att konsumtionen inte längre betraktas som en 

praktisk aktivitet utan som en livsstil. En av förutsättningarna för att konsumtionen ska kunna 

bli en livsstil är de konsumerade varornas symboliska betydelse vilket utvidgar begreppet 

konsumtion till konsumism. Det är viktigt att notera att till skillnad från konsumtionen, som 

främst betraktades som enskilda människors göromål har konsumismen blivit en egenskap hos 

samhället. Enligt Bauman börjar konsumismen utvecklas när konsumtionen övertar arbetets roll 

i produktionssamhället och när vardagliga mänskliga behov omvandlas till den centrala 

drivkraften i samhället som ”samordnar systematisk reproduktion… social stratifiering… och 

även spelar en väsentlig roll i den individuella och kollektiva självidentifikationens processer 

och i individens val av livspolitik” (Bauman 2007, s. 36).  För Bauman är konsumismen ett 

socialpsykologiskt fenomen som grundas på att en postmodern konsument är starkt bunden till 

den sociala ordningens disciplinerande kraft som i sin tur styrs av förförelsens 

maktmekanismer. Samtidigt påpekar Bauman att för att kunna förföra konsumenterna behöver 

konsumtionsmarknaden kunder som vill förföras (Bauman 2007). Dessa kunder lever, enligt 

Bauman från frestelse till frestelse och eftertraktar aktivt att bli förförda vilket i sin tur 

omvandlas till ett måste i ett genuint konsumtionssamhälle (Bauman 2000, min kursivering).  I 

samband med detta konstaterar Bauman att till skillnad från produktionssamhället fokuseras 

och utövas disciplinering i konsumtionssamhället från tidig barndom där barnen, så snart de lär 

sig läsa (eller kanske lång före denna tidpunkt) börjar fostras till ”butikberoende” (Bauman 

2007, s. 65). 

Baumans synsätt på hur samhällsmedlemmarna disciplineras och hur det sociala systemet 

reproduceras grundas på Mathiesens idéer om det s.k. övervakningssamhället och övergången 

från den panoptiska till den synoptiska kontrollen (Bauman 2000). Till skillnad från 

panoptikon, vars främsta funktion var att införa disciplin, förebygga och/eller utplåna olikheter 

och därmed upprätthålla ett någorlunda enhetligt beteendemönster hos de iakttagna så 
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förvandlade synoptikon de iakttagna till de iakttagande (ibid). Synoptiken, enligt Bauman 

förför människor att iaktta och till skillnad från den panoptiska kontrollen där vissa 

kontrollerade många, beskådar många de få (ibid. 1999, 2000). Med andra ord iakttar lokal- 

befolkningen globalbefolkningen (ibid). Av den anledningen betraktar Bauman panoptikon och 

synoptikon som bilaterala kompletterande kontrollmekanismer där synoptikon utgör kontroll 

över konsumenterna och panoptikon är kontrollapparat för dem som undviker den synoptiska 

förförelsen (Bauman 2000, Månsson 2005). Det faktum att dagens samhälle är fyllt av normer 

för hur ett lyckat liv ska se ut där just tillgången till ekonomiska resurser bestämmer 

människans samhällsposition är enligt Bauman ett tecken på att den ”fria” synoptiska 

marknaden i det postmoderna samhället inte är så fri och den gränslösa postmoderna världen är 

långtifrån gränslös (Bauman 1999, 2000).  

För att kunna diskutera utbildningens möjligheter i det av Baumans beskrivna samtida 

konsumtionssamhället kommer jag att presentera Biestas (2006) pedagogiska överväganden i 

det följande. 

3.3 Subjektets tillblivelse genom utbildning i den samtida konsumtionsvärlden  

Gert Biesta är professor i pedagogik och politik, känd för sina verk om bl.a. pedagogisk 

forskning, utbildningspolitik och undervisning. År 2006 skrev han boken Bortom lärandet där 

huvudfokus läggs på hur människor kan leva tillsammans i en värld som är fylld av skillnad 

och pluralitet (ibid). I boken ifrågasätter Biesta påståendet om att vi bara kan leva tillsammans 

när vi hittar en kollektiv definition på vad som är mänskligt. Istället menar han att det är en 

radikalt öppen fråga som inte kan besvaras innan man börjar fostra och undervisa (ibid., s. 7).  

Biesta anser att utbildningens diskurs nästan tagits över av språket om lärande vilket medfört 

att såväl undervisare som elever har förlorat det språk som skulle kunna hjälpa dem att förstå 

utbildningsprocessers och utbildningsrelationers komplexa karaktär (ibid., s. 20). Därför 

lägger Biesta fram en skiss av ett alternativt sätt att förstå utbildningen genom att utforska de 

grunder som bildar en utbildningsrelation. Parallellt diskuterar han den nutida kapitalismens 

särdrag som utmärks av ett hektiskt intresse för produktion av ”en specifik form av 

subjektivitet” (ibid., s. 97) som endast erkänner en enda tänkbar subjektposition där det inte är 

de individuella skillnaderna som ligger i fokus utan subjektets konsumtionskapacitet: 

”Idealkonsument är den som ’hängivet följer modet’, det subjekt som låter sina önskningar 

definieras av den kapitalistiska produktionens behov av ständig expansion” (ibid., s. 97).  

Huvudproblemet som Biesta ser i relation till ovanstående är samtidens tendenser att omtolka 

utbildningsprocessen i termer av ekonomisk transaktion där utbildningsinstitutionerna och 
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pedagogerna ses som leverantörer vars uppgift är att ” tillgodose den lärandes behov, och där 

själva utbildningen blir en vara- ett ’ting’” (ibid., s. 28). Detta faktum pekar på tendensen att 

uppfatta utbildning som ett medel eller ett verktyg för att uppfylla elevers (barns) på förhand 

definierade behov vilket skapar föreställningen om att individen (eleven) redan vet (eller bör 

veta) vad han eller hon vill lära sig och på så sätt görs utbildningens frågor till föremål för 

marknadens krafter (ibid). Härvidlag synliggör Biesta en problematik som grundas på en 

missuppfattning om utbildningsrelationernas dynamik, där det faktum att det har blivit allt 

svårare att tala om utbildningens frågor ”annat än i termer av vad ’konsumenten’ eller 

’marknaden’ vill ha” (ibid., s. 32) samtidigt synliggör hotet mot ”det pedagogiska 

yrkeskunnandet och undergräver ... den demokratiska bestämningen av utbildningens mål” 

(ibid). Eftersom alla individer enligt den globala kapitalismens konsumtionsperspektiv 

värderas utifrån sin konsumtionsförmåga är dessa individer inget annat än utbytbara enheter 

för konsumtionen där det inte spelar någon roll ”vem som konsumerar så länge som det finns 

tillräckligt med konsumenter” (ibid., s. 98).  

Av denna anledning skriver Biesta om att utbildningens ansvar idag handlar om något som är 

större än det vi kallar för ”utbildningens kvalitét” (ibid., s. 36). Detta ansvar gäller elevens 

subjektivitet och bör förstås som ett ansvar för varje individs unika karaktär där pedagogens 

huvudroll är att skapa ett utrymme, eller det s.k. timliga rum för mötet med annanhet och 

skillnad där man kan ställa specifika frågor som uppmanar oss alla att ”lyhört och engagerat 

besvara annanhet och skillnad på vårt eget, unika sätt” (ibid). Biesta koncentrerar sig på 

begreppet tillblivelsen och istället för att diskutera vad en människa är fokuserar han på var 

en människa blir till (ibid). I ljuset av detta blir tillblivelsen av utbildningens subjekt 

pedagogikens kärnfråga (ibid). 

3.4 Tidigare vetenskapliga studier 

Lundby presenterade år 2014 sin avhandling Consuming for friendship. Författaren, som är 

barndomssociolog vid Linnéuniversitet i Kalmar undersökte frågor gällande tweens (barn 

mellan 9-12 år) uppfattning om konsumtion som en del av deras sociala liv med jämnåriga. 

Undersökningsområdet innefattar frågor gällande barns föreställningar om konsumtionens 

funktion i relationer med kamrater samt i vilken utsträckning ålder och den sociala 

omgivningen påverkar barns uppfattning av konsumtion.  Lundby har resonerat sig fram till 

att oavsett den ökande ekonomiska standarden i Sverige under 2000-talet blir det svenska 

samhället alltmer uppdelat vilket i sin tur resulterar i att den ekonomiska situationen i landet 

utmärks av en kraftigt växande klyfta mellan olika hushåll (Lundby 2014, s. 9). Samtidigt 
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påpekar Lundby att konsumtionen blir ett av de centrala inslagen i nutida barns tillvaro 

eftersom barn idag har ”mer pengar, är mer aktiva konsumenter och är föremål för mer reklam 

och kommersiella budskap än vad som tidigare varit fallet” (ibid., s. 9). Som teoretisk 

bakgrund använder författaren utvecklingspsykologi, symbolisk interaktionism och 

barndomssociologi. Centrala teoretiska begrepp som avhandlingen stöds av är signifikanta 

andra, generaliserade andra och kommersiell symbolisk värld (Lundby 2014). I studien 

deltog 101 barn från två mellanstora städer i Sverige. Undersökningens metodologi inrymmer 

intervjuer med barn (fokusgrupp), teckningar och observationer. För att skapa förståelse för 

vilka normer som gäller kring konsumtion använde forskaren intervjuer och en s.k. projektiv 

metod som grundats på öppna frågor och visuell stimuli ”för att underlätta barns deltagande i 

forskningsprocessen” (ibid., s. 12). Visuell stimuli användes i form av en vinjett med två 

illustrerade barn som var nya i skolan och därför ville skaffa nya kamrater. Med syfte att 

pigga upp elevernas diskussioner kring konsumtion i relation till kompisar presenterades även 

bilder med vissa teman såsom leksaker, kläder, aktiviteter, media och pengar (ibid). 

Huvudfrågan som ställdes till eleverna var hur och på vilket sätt de tecknade barnen skulle 

använda sig av dessa bilder för att skaffa kompisar. (ibid). Dynamiken i barnens uttalanden 

fångades med hjälp av fokusgrupper där barnens gemensamma diskussioner ansågs vara mer 

stimulerande och utvecklande (ibid., s. 12). I resultatet har forskaren kommit fram till att i 

varje fokusgrupp fanns det flera barn som betraktade konsumtion som ett medel att uppnå en 

viss status, för att vinna popularitet och därmed erkännande. De flesta ansåg att lekar med 

olika kända föremål förenklar interaktion och därigenom bidrar till att skaffa nya kompisar. 

Man kan även, enligt barnens uttalanden uttrycka grupptillhörighet med hjälp av olika 

konsumtionssymboler (ibid). En del barn uttryckte att de behöver vissa saker för att få tillträde 

till lek eller till någon specifik aktivitet (ibid). Några barn ansåg att det är viktigt att ge 

presenter till dem som man vill vara tillsammans med och på det sättet visa att man är snäll 

(ibid). Samtidigt angav några av de intervjuade eleverna att det är ”fel” att köpa sina 

kompisar. Författarens avslutande resonemang byggs på att det krävs ytterligare forskning 

kring barns konsumtion för att förstå de konsekvenser som kan tänkas uppkomma i dagens 

alltmer kommersialiserade och uppdelade samhälle. I detta sammanhang vill jag påpeka att 

dessa eventuella konsekvenser innefattar även mitt forskningsintresse. Trots att Lundbys 

undersökningsintresse ligger i barndomssociologi och min undersökning kommer att höra till 

pedagogikens kunskapsfält ser jag tydliga beröringspunkter mellan våra studier. Dessa formar 

ett gemensamt tema där konsumtionen studeras som en del av barns sociala liv vilket i 

samband med kvaliteter såsom delaktighet och gemenskap är avgörande förutsättningar för 
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innehåll och uppfostransresultat vilket i sin tur innefattar pedagogikens ämne (Svensson 

2009). Medan Lundby fokuserar på äldre barns uppfattning av konsumtion och deras 

socioekonomiska villkor inriktar jag mig på hur konsumtionens symboliska aspekter 

återspeglas i yngre barns sociala relationer. Det faktum att vi använder olika metoder i våra 

studier förklaras med våra studiers olika fokus och olika målgrupper. Samtidigt som Lundby 

intervjuar barn (mellan 9-12 år) för att fånga deras uppfattningar om konsumtion kommer jag, 

i enlighet med min undersöknings syfte att använda intervjuer enbart med pedagoger. Yngre 

barns sociala relationer i dagens konsumtionssamhälle kommer att observeras. Jag anser att 

fördelarna med observationer av yngre barn överväger framför barnintervjuer eftersom 

observationerna gör det möjligt att fånga och studera barns sociala relationer i en för barnen 

naturlig miljö. Samtidigt betraktar jag Lundbys undersökning som ett angeläget stöd för min 

studie på grund av vårt gemensamma ämne som innefattar konsumtion i samband med barns 

sociala relationer i dagens konsumtionsvärld. 

Fanny Jonsdottir är universitetslektor i pedagogik och filosofie doktor i pedagogik vid Malmö 

högskola. År 2007 skrev hon avhandlingen Barns kamratrelationer i förskolan där hon 

undersökte aspekter gällande yngre barns samhörighet, tillhörighet, vänskap och utanförskap. 

Studiens syfte var att ”genom att studera barns sociala relationer i förskolan, med fokus på 

kamrat- och vänskapsrelationer och personalens uppfattningar och barnens sociala egenskaper 

och färdigheter ... undersöka om det finns strukturella villkor som är relaterade till förskolans 

uppdrag att vara en gynnsam social miljö för alla barn” (Jonsdottir 2007, s. 21). Samtidigt 

som forskaren betraktar förskolan som en social arena för barns utveckling och 

identitetsskapande ser hon på förskolan som en pedagogikens arena med planerad och 

målinriktad verksamhet och där bl.a. fostran och lärande bildar en enhetlig helhet i den 

pedagogiska verksamheten (ibid., s. 15). Forskaren tar utgångspunkt i tre teoretiska perspektiv 

som utgår från 1) Honneths (2003) pluralistiska moralteori om individens beroende av andras 

erkännande; 2) Dunns (1997) studie av yngre barns utveckling av social förståelse, där 

forskaren argumenterar för att det finns en utvecklingspsykologisk grund för att hävda att 

barn, redan vid treårsålder förstår andras avsikter och andras känslor vilket gör det lättare för 

dem att vara delaktiga i olika aktiviteter (Jonsdottir 2007). 3) Den tredje teoretiska 

utgångspunkten utgår från styrdokumentets diskurser (gällande barnets sociala egenskaper) 

där huvudkrav ställs på förskolans personal att gynna barns sociala utveckling (ibid). 

Jonsdottir lyfter fram den tidigare nationella och internationella forskningen i sin 

undersökning där det framgår att nästan 15 procent av förskolebarnen ”inte väljs som någons 

vän eller avvisas av de andra barnen på avdelningen” (ibid., s. 71) där de avvisade barnen har 
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delats upp i ignorerade barn och utstötta barn. Samtidigt markerar forskaren att sex procent 

av de avvisade barnen anses ha långvarliga och allvarliga kamratproblem vilket kan leda till 

långtgående konsekvenser även i vuxen ålder (ibid). För att uppnå studiens syfte och för att 

undersöka i vilken grad förskolans miljö främjar barns möjligheter att skapa relationer med 

andra har Jonsdottir valt att använda pedagogers skattningar i samband med sociometrisk 

metod som byggs på mätning av interpersonella relationer i olika grupper (ibid). Jonsdottir 

understryker att metoden inte förklarar processer som leder till vänskap eller dynamik i 

kamratrelationer (vilket kommer att studeras i min undersökning) utan det är hennes intention 

att ”göra en kartläggning av ett stort antal barns sociala relationer i förskolan och den sociala 

miljön de vistas i” (ibid., s. 79). Samtidigt som författaren diskuterar metodens begränsningar, 

som enligt henne innefattar behov av observationer och intervjuer för att få förklaring till 

varför vissa barn accepteras och vissa ignoreras bland jämnåriga, så argumenterar Jonsdottir 

för den sociometriska metodens höga tillförlitlighet ifråga om resultatens stabilitet mellan de 

olika mättillfällena (ibid). Forskaren har i sina resultat kommit fram till att 11 procent (ca 40 

barn) av de 353 undersöka barnen exkluderades från gemenskapen och inte betraktades som 

lämpliga kamrater av jämnåriga. Det sistnämnda tolkar Jonsdottir som ett tecken på ofrivillig 

ensamhet vilket enligt henne är en pedagogisk fråga för personalen att åtgärda (ibid).  

Denna studie och dess fokus på yngre barns sociala relationer betraktar jag som en lämplig 

insats för min undersökning. Även om Jonsdottir inte berör konsumtionsfrågan i sin studie så 

uppmärksammar hon betydelsen av barns samspel för deras emotionella och sociala 

utveckling, och trots att hennes studie är kvantitativ och grundas på statistiska data lyfter den 

fram frågor som ligger i mitt intresseområde nämligen aspekter som kan beröva vissa barns 

möjlighet att deltaga i vissa aktiviteter och således den glädje som relationer med jämnåriga 

ger.  

I marknadens öga. Barn och visuell konsumtion är en avhandling skriven av Johanna Sjöberg 

(2013) som är filosofie doktor vid Linköpings Universitet, från Institutionen för Tema- Tema 

Barn 1. Studiens övergripande syfte var att undersöka hur barn framställs som och görs till 

konsumenter när de blir inkluderade och synliggjorda i konsumtionssammanhang. För att 

uppnå studiens syfte och för att studera beröringspunkter mellan barn och konsumtion 

använder Sjöberg kritisk diskursanalys som studiens teori och metod. Undersökningens 

                                                 
1
 ”Vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet bedrivs forskning och ges forskarutbildning med 

utgångspunkt från breda problemområden. Forskningen är organiserad i mångvetenskapliga forskningsmiljöer 

och forskarutbildningen huvudsakligen i forskarskolor. Gemensamt ger de ut serien Linköping Studies in Arts 

and Science. Denna avhandling kommer från Tema Barn vid Institutionen för Tema” (Sjöberg 2013, s. 2). 



19 

 

material innefattar regelverkets texter som rör barn, reklam och konsumtion. Genom att 

studera dessa identifierar forskaren intertextuella kopplingar mellan dessa texter och därmed 

analyserar hon hur de skapar diskurser om barn och följaktligen konstruerar dem som 

konsumenter. Samtidigt analyserar Sjöberg vardagsreklamen för att förstå hur den utformar 

tilltal och skapar konsumenter. En primär urvalsprincip för reklamen som studeras i 

undersökningen är hemmets brevlåda. I resultatet kom Sjöberg fram till att enligt 

vardagsreklamens övergripande budskap måste även spädbarn inneha de konsumtionsvaror 

som erbjöds ”innan det är för sent, för att inte komma till skada” (ibid., s. 306). Samtidigt 

markerar Sjöberg att det starka sanningsanspråk om vad barn behöver inte verkar utskickat 

från företag som argumenterar för konsumtion utan istället konstrueras föreställningar om att 

det uteslutande är ”barnets karaktär som uppmanar och driver föräldrar att konsumera” (ibid., 

min kursivering) vilket i sin tur förklarar hur barnen konstrueras som konsumenter rent 

tekniskt i dagens symboliska och prylfixerade konsumtionssamhälle.  

Ovanstående genomgång av tidigare forskning visar att samtida barn är storkonsumenter i 

dagens samhälle. Barndomen har i hög grad blivit prylfixerad såväl av reklamprodukter som 

av affärskedjor med de senaste modeleksakerna och märkeskläderna vilka i sin tur 

representerar drömvärldar fyllda med lycka och glädje. Hur dessa inverkar på yngre barns 

sociala relationer och identitetsskapande i dagens konsumtionssamhälle kartläggs i denna 

studies resultatdel. 
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4 Metod och material 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolebarns sociala relationer ser ut i dagens 

konsumtionssamhälle.  Jag vill även ta reda på hur fem pedagoger som arbetar med barn mellan 

5-6 år ser på yngre barns identitetskonstruktion i den samtida konsumtionsvärlden samt hur de 

ser på sitt pedagogiska uppdrag i relation till detta. 

 För att uppnå forskningssyftet och besvara studiens frågeställningar genomfördes en empirisk 

undersökning vars tillvägagångssätt innefattade metodologiska och metodiska utgångspunkter 

vilka redogörs för i det följande. Nedan presenterar jag undersökningens forskningsstrategi, 

metodval, urval samt studiens validitet och reliabilitet. Avslutningsvis redogör jag för 

grundläggande forskningsetiska principer som denna undersökning utgår från. 

4.1 Metodologiska och metodiska utgångspunkter 

Jag vill inleda detta kapitel med att tydliggöra skillnaden mellan metod och metodologi. 

Termen metod kommer från grekiska mèthodos som redogör för vilket verktyg/redskap och 

tillvägagångssätt man använder för att uppnå forskningssyftet och för att skaffa nya insikter 

inom studerat område (Åsberg 2001). Med syfte att både belysa och nå undersökningens mål 

kan forskaren i sin studie använda sig av olika datainsamlade förfaringssätt och kombinera 

intervjuer, observationer och/eller enkäter (ibid). Samtidigt betonar Åsberg att samma 

datainsamlingsmetoder, exempelvis observationer och intervjuer kan tillämpas inom flera 

metoder såsom fenomenologisk metod, etnografisk metod eller hermeneutisk metod (ibid). 

Således för att skapa klarhet i forskningsprocessen föreslår Åsberg att använda begreppet 

metod i betydelsen datainsamlade tillvägagångssätt: ” När det gäller till exempel 

datainsamlande metoder, intervju-, enkät- observationsmetod, avser dessa just distinktioner 

med avseende på hur man går tillväga (samtalar, skriver, iakttar) när man samlar in data om 

olika fenomen” Åsberg 2001, s. 272, f). Metodologin betraktas i det följande som läran som 

innefattar både det förfaringssätt som forskaren använder vid genomförandet av sin 

undersökning och studiens reliabilitet, validitet och urval (ibid 2001).  

Åsberg hävdar att forskningsmetoden på intet sätt kan definieras som kvalitativ eller 

kvantitativ utan vi kan diskutera fenomenets såväl primära som sekundära egenskaper endast 

utifrån deras kvalitativa eller kvantitativa kännetecken: ”Sammanställningen kvantitativ-

kvalitativ metod är alltså en orimlighet. Både qua’litas (kvalitet) och qua’ntitas (kvantitet) 

syftar på olika egenskaper hos fenomen, det vill säga det som olika typer av data avser att 

belysa” (Åsberg 2001, s. 275). Jag betraktar ovanstående författares resonemang som 
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grundligt underbyggt därför kommer just forskningsstrategin i min undersökning (och inte 

forskningsmetoden) att diskuteras i kvalitativ eller kvantitativ bemärkelse i det följande.  

4.2 Val av forskningsstrategi 

Denna studies metodologi baseras på kvalitativ forskningsstrategi (Bryman 2008). Några av 

den kvalitativa strategins utmärkande drag, vilka även förklarar/underbygger valet av denna 

forskningsstrategi i den aktuella studien, är att den lägger tonvikten snarare på ord än 

kvantifiering vid datainsamling och analys, dessutom ger kvalitativ forskning möjlighet att 

identifiera och nå fördjupad insikt i de sociala fenomen och de handlingar som undersöks 

(Bryman 2002). Ett annat viktigt kriterium är fokusering på mångtydig empiri där forskaren 

utgår från studiesubjektens perspektiv (Alvesson & Skölberg 1994). Den kvalitativa 

forskningsprocessen förutsätter ett möte ansikte mot ansikte mellan forskaren och studiens 

deltagare vilket i sin tur förutsätter ömsesidig kommunikation och helhetsförståelse av 

fenomenet som undersöks (Bryman 2002). Samtidigt som forskaren kan gå på djupet, genom 

att ställa följdfrågor och således få kompletterade svar då ämnet penetreras ännu mera, 

förutsätter denna strategi friare atmosfär under intervjuer samt ger möjlighet att säkerställa 

studiens validitet (ibid).  Ifråga om undersökningens ontologiska och epistemologiska 

aspekter vilka är grundläggande för samhällsvetenskaplig forskning hanteras dessa bättre av 

kvalitativ forskning på grund av att den förutsätter mångtydighet när det gäller 

tolkningsmöjligheter (Alvesson & Skölberg 1994). 

Vid sidan av fördelar finns det även nackdelar inom den kvalitativa forskningsstrategin och 

några av dem är resultatets icke generaliserbarhet samt intervju- eller kontrolleffekten vilket i 

sin tur kan innefatta situationer då informanten kan svara det han/hon antar att undersökaren 

vill höra eller att informanten svarar det som anses vara allmänt accepterat (ibid). För att 

undvika eller minimera en sådan reaktion har jag tillämpat semistrukturerade intervjuer som 

ger den tillfrågade större utrymme och därmed större frihet att välja sina svar. 

4.3 Metodval 

I detta kapitel redovisar jag för de konkreta tillvägagångssätten jag använt mig av i denna 

studie. Dessa förfaringssätt har inte valts oreflekterat utan de är grundligt genomtänkta i 

relation till undersökningens syfte och forskningsproblem. För att uppnå studiens syfte har jag 

valt att använda mig av en kombination av semistrukturerade intervjuer och deltagande 

observationer som jag betraktar som mest lämpliga metoder för denna undersökning. 

Detaljerad beskrivning av dessa kommer nedan. 
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Semistrukturerade intervjuer 

Den semistrukturerade intervjuformen har prioriterats i denna undersökning på grund av dess 

flexibla och mindre formella karaktär som bidragit till att skapa en någorlunda fri miljö under 

intervjuprocessen. Trots att denna typ av intervju är planerad i förväg och att den rymmer ett 

visst mått av struktur, har den givit möjlighet för informanterna att prata fritt om de ämnen 

som behandlats (Bryman 2008). I samband med semistrukturerade intervjuer kan man 

använda en intervjuguide (se Bilaga 4) som ser ut som en minneslista med stödord över 

förhållandevis specifika teman som täcker undersökningsproblem och som inte behöver tas i 

samma ordning som i intervjuguiden (ibid). Poängen med användning av en intervjuguide i 

min studie var att den gav informanterna frihet och större utrymme att utforma svaren utifrån 

egna synsätt och berätta om sina synpunkter utan att styras så mycket av intervjuaren. 

Samtidigt kunde följdfrågor som inte ingick i listan men som kunde ge mer utvecklade svar 

också ställas. Frågorna formulerades på ett begripligt språk som passade informanterna och 

ledande frågor undveks. Det är viktigt att notera att samtidigt som intervjuguiden bidrog till 

att se till att alla planerade ämnen avhandlades innan intervjun avslutats, formulerades 

undersökningsfrågeställningarna på så sätt att inte hämma alternativa idéer/synsätt som kunde 

uppstå under datainsamlingen. Genom att fokusera på informanternas upplevelser av sin värld 

och det informanterna upplevde/ansåg vara viktigt vid sina förklaringar av olika mönster och 

händelser koncentrerade jag samtidigt mitt lyssnande på deras tal. Todds (2002)  resonemang 

om lyssnandets etiska dimensioner vilka gör lyssnandet till ett etiskt svar i sig gav mig 

inspiration till ett lyssnande förhållningssätt. Genom att förhålla mig till lyssnandet som 

språkets andra sida fick jag erfarenhet av hur lyssnandet kan öppna möjligheter till en riktig 

respons. 

Observationer  

Bryman (2002) beskriver observationen som ett inifrån perspektiv, eller en situation där vi 

befinner oss för att registrera upptäckter och iakttagelser som är relevanta för studiens 

problem och syfte (ibid). Jag har valt att observera förskolebarns sociala relationer med hjälp 

av ostrukturerade observationer där jag själv positionerade mig som deltagande observatör. 

Det viktigaste inom denna metod är enligt Halvars (2010)  hur många sinnen som involveras 

eftersom ju fler sinnen forskaren använder desto mer utvidgat blir lyssnandet. Den lyssnandets 

etik som jag nämnde i föregående avsnitt har givit mig en impuls att koncentrera mig på 

frågan som Todd (2002) lyft fram nämligen Vad är det vi lyssnar på när vi lyssnar? och att 

utföra observationer med fokus på att se-lyssna-höra (ibid).  
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Vid de ostrukturerade observationerna använde jag inget i förväg fastställt 

observationsschema för registrering av händelser och mönster utan jag förde en loggbok där 

jag systematiskt noterade det fortlöpande som var av forskningsintresse för studien. Syftet 

med detta var att åstadkomma en narrativt hållen redogörelse av en så ingående interaktion 

som möjligt mellan deltagarna i en viss miljö. Anteckningarna indelades enligt Cliffords 

(1990) tre kategorier där jag i den första kategorin detaljerat återgav händelser som var 

intressanta för studien. I den andra kategorin återgav jag så utförligt som möjligt olika samtal 

och dialoger och i den tredje antecknade jag mina egna tankar och sinnesintryck under 

observationerna. Fördelen med loggbokens anteckningar var att jag kunde registrera många 

fler detaljer där än jag skulle notera i ett i förväg förberett schema, vilket gav ett resultat av 

fylligare beskrivningar av situationer som observerades. Sammanlagt genomförde jag fyra 

observationer av barn mellan 4-6 år från två förskolor och två förskoleklasser. 

Observationerna utfördes v. 48-49/2014. De mest intressanta och relevanta momenten för 

denna studie kommer att presenteras i resultatkapitlet.  

4.4 Urval  

Bryman (2002) påpekar att det inte alltid är betydelsefullt att kunna generalisera resultat i 

synnerhet när målet för en studie (såsom är fallet i denna undersökning) är att uppnå 

fördjupad och mest möjliga insikt inom det område som studeras. I sådana situationer väljer 

forskaren att göra icke-sannolikhetsurval (Wretman 2011). Denna typ av urval är vanligast för 

kvalitativ forskning och kännetecknas av frånvaro av vedertagna numeriska kvalitetsmått då 

forskaren istället föredrar att beskriva undersökningens förlopp (beskrivningsmått) från början 

till slut.  Slutsatserna inom icke- sannolikhetsurval dras utifrån de beskrivna omständigheterna 

och förmåga att klara sådan beskrivning är ”en sorts kvalitetsindikator i sig” (Wretman 2011, 

s. 26). I samma kontext skriver Aspers (2011) om två uppgifter som forskaren möter i den 

kvalitativa undersökningen och som jag tagit särskilt hänsyn till i denna studie. Dessa är 

identifikation (som handlar om avgränsning av det empiriska materialet) och selektion (som 

sker inom det empiriska materialet) och där det första alltid föregår det andra (ibid).  

Mina informanter är fem förskollärare i två av de kommunala förskolorna och en grundskola 

belägna i norra delen av Stockholmsregionen. Urvalets storlek valdes med hänsyn till både 

metodologiska och resursmässiga förhållanden där det sistnämnda förklaras med 

studiegenomförandets tidsfaktor. Alla förskollärarna/lärarna i förskoleklasserna är utbildade 

pedagoger för yngre åldrar och har olika lång arbetslivserfarenhet, mellan fyra- och tjugoett 

år. Den första kontakten med informanterna skedde via e-post. Innan dess mejlade jag till 
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förskolans kontaktperson vars e- postadress jag hittade på förskolornas hemsidor. Sammanlagt 

skickade jag femton brev till olika förskolor med en summarisk beskrivning om vem jag är 

och vad studiens syfte är (se Bilaga 1). Jag fick godkännande svar från tre förskollärare och 

inom kort träffades vi på deras arbetsplatser där de blev intervjuade. Jag tog även kontakt med 

två lärare i förskoleklasserna. Dessa kontaktade jag med hjälp av den så kallade 

snöbollsmetoden (som innefattas av icke – sannolikhetsurval) då personer man antar har 

kunskaper om det studerade ämnet i sin tur rekommenderar andra personer som enligt dessa 

kan bidra till undersökningen (Aspers 2011). Alla intervjuer ägde rum mellan v. 48- 49/2014. 

För att kunna relatera studiens teorier och verkligheten till varandra skedde urvalets 

identifikation och selektion i samklang med studiens syfte och teorier. Samtidigt för att 

undvika risken att endast förkasta eller reproducera redan befintlig kunskap som redan är 

inbyggd i teorin sattes den (teorin) ”inom parentes” vid datainsamlingen. På det sättet har jag 

strävat efter att å ena sidan åstadkomma en teoriimpregnerad bild av det som studerades och å 

den andra undvika att blott återspegla teorin i det empiriska materialet.  

Bryman påstår att i vissa situationer inom den kvalitativa forskningsprocessen är inspelning 

av intervjuer och samtal ”något som är praktiskt taget obligatoriskt” (Bryman 2002, s. 310). 

Inspelningen underlättar en noggrann analys av vad människor sagt och bidrar till att skapa ett 

viktigt underlag för bearbetning av det datainsamlade materialet (ibid). Av denna anledning 

var alla intervjuer med förskollärarna inspelade på diktafon och informanternas mest 

intressanta resonemang och synpunkter transkriberades för att vidare framställas i form av 

blockcitat och analyseras. Diktafonen användes med pedagogernas samtycke (se Bilaga 2). 

4.5 Analytiskt förhållningssätt 

I denna studie analyserades intervjuerna med hjälp av en fenomenologisk analys som Smith 

(1998) beskriver som Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Detta förfaringssätt 

anser Smith vara ett konstruktivt verktyg för studier där forskaren har som syfte att undersöka 

informanters erfarenheter och upplevelser av sin personliga och sociala värld (ibid). Analysen 

utgick från fem steg där först intervjuerna transkriberades till en text för att därefter, med 

syfte att åstadkomma första förståelse av empirin och därmed skapa en överblick dessa lästes. 

Det är viktigt att notera att de första två stegen innefattar situationer då informanten beskriver 

sin livsvärld spontant under intervjun (vilket bidrar till att upptäcka informanternas egna 

uppfattningar av den verklighet de dagligen hanteras med). Vidare delades texten upp i 

meningsbärande enheter där särskild hänsyn togs till att inte ändra informanternas utsago. 

Sedan formulerades specifika teman som höll varje enhet under uppsikt och därefter ställdes 
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studiens forskningsfrågor till de meningsbärande enheterna. Under hela analysprocessen lades 

fokus på att inte förlora komplexiteten i det studerade materialet. Slutligen, får att få svar på 

studiens forskningsfrågor analyserade jag enskilda delar av intervjuer som var valda i 

anknytning till studiens problem och frågeställningar. Det är viktigt att notera att 

observationerna analyserades på ett liknande sätt då barnens såväl uttalanden som ageranden i 

olika situationer noterades i loggboken (se observationsavsnitt) för att därefter struktureras 

och analyseras.    

Empirin består av fem intervjuer av förskolepedagoger och fyra observationer av barnen 

mellan 5 och 6 år. Eftersom empirin gäller specifika situationer är resultaten inte 

generaliserbara. 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Eftersom det inte är aktuellt att resonera kring generaliserbarhet inom den kvalitativa 

forskningsprocessen anser jag det vara viktigt att lyfta upp aspekten gällande undersökningens 

trovärdighet. Denna aspekt innefattar studiens validitet och reliabilitet vilka enligt Bryman 

(2002) är beteckningar på dess tillförlitlighet och meningsfullhet. Samtidigt handlar validitet 

om studiens relevans och giltighet i en viss situation och för en viss population vilket kan 

tolkas så att en hög validitet kan uppnås genom ständig tillsyn över att all insamlad data är 

relevant för det ämne som undersöks och att forskaren studerar just det som planerades att 

studera (ibid).  

För att höja den aktuella studiens validitet använde jag mig av en intervjuguide med 

nyckelord (innehållsvaliditet), något som Bryman (2002) kallar rätta frågor som formulerades 

med hänsyn till undersökningens syfte och frågeställningar. Med tanke att åstadkomma en 

högre validitet i studien ställde jag kontrollfrågor till de intervjuade samt, för att förebygga 

eventuell avvikelse från studiens problemområde arbetade jag systematiskt med validiteten 

under hela undersökningsprocessen dvs. jag hade ständigt uppsikt över undersökningens 

problem, syfte och frågeställningar, koherens och förankring mellan (och i) data, metodologi 

och teoretiskt perspektiv. Kriterier för denna studies validitet innehåller också aspekter 

gällande analysens övertygande förmåga.  Dessa tillgodosågs med inkludering såväl av citat 

som förslag till alternativa förklaringar/kommentarer. Samtidigt, med syfte att öka 

tolkningens trovärdighet fick informanterna läsa materialet och kontrollera dess 

överensstämmelse med egna tolkningar. Därutöver tog jag särskilt hänsyn till det Johansson 

kallar för ”kravet på sammanhang” (ibid., 2005) därför kontrollerade jag hur tolkningens olika 

delar genererar en meningsfull bild.    
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Reliabilitet handlar om studiens pålitlighet. Enligt Bryman (2002) kan en hög reliabilitet 

testas genom bl.a. användning av liknande tidigare forskning och genom att få fram likadana 

resultat. Samtidigt påpekar författaren att hög reliabilitet inte är lätt att garantera vid 

genomförandet av en kvalitativ studie (ibid). Detta faktum kan förklaras med uppkomsten av 

många olika tolkningar som kan göras under observationer då olika forskare kan 

uppmärksamma olika saker eller uppfatta likadana saker på olika sätt (ibid).  I samma kontext 

påpekar Bryman att man måste acceptera att man inte alltid kan vara alldeles säker på allt och 

därför ta hänsyn till att reliabiliteten kan påverkas vid interpretation (ibid). Därutöver måste 

man ha i åtanke att hög reliabilitet inte säkerställer hög validitet däremot förutsätter den höga 

validiteten studiens pålitlighet och höjer således reliabiliteten (ibid). För att skapa en högre 

grad av reliabilitet hade jag upprepade gånger uppsikt över min egen noggrannhet då jag 

kontrollerade att bl.a. inte blanda ihop informanternas utsago. Jag hanterade all information 

mycket noggrant och höll strikt ordning över observations- och intervjudata. Kvaliteten på 

den tekniska utrustningen (jag använde mig av diktafon) granskades i förväg. 

4.7 Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principerna som denna studie utgår från är antagna av 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet år 2011 och täcker även vetenskapsrådets ämnesråd för 

samhällsvetenskap och humanistiska läroämnen (Vetenskapsrådet 2011). De grundläggande 

huvudkrav som individskyddskravet innefattar kan konkretiseras på fyra generella krav som 

innefattar informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet 

(ibid). Alla dessa krav och hur jag förhöll mig till dem under forskningsprocessen kommer att 

ytterligare specificeras och redogöras för i det följande. 

Informationskravet - grundas på att ”forskaren skall informera de [dem] av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (ibid., s. 7). Informationskravet i min 

studie har uppfyllts genom att alla undersökningsdeltagarna informerades om studiens syfte 

och frågeställningar samt om sin roll i den. Informationen gällande bl.a. 

institutionsanknytning och studieansvarigs namn skickades som förhandsinformation via e-

post i samband med förfrågan/brev till informanterna om pedagogernas eventuella deltagande 

i undersökningen (se bilaga 1). Redan vid första mötet upplystes informanterna om att deras 

deltagande i studien är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när som helst. Vidare 

fick alla pedagogerna information om hur den aktuella undersökningen i allmänna drag 

kommer att genomföras. Därutöver diskuterades även eventuella vinster ifråga om studiens 

bidrag till forskningen inom det pedagogiska fältet vilket i sin tur verkade på deltagarna som 
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en motiverande faktor utan att för den skull vara påtryckande.  

Samtyckeskravet - utgår från att ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan” (ibid., s. 9).  Särskilt hänsyn till denna aspekt har tagits genom att 

upplysa informanterna om att de själva kan bestämma hur lång tid de ska delta i 

undersökningen samt vilka villkor som gäller vid deras medverkan. Det sistnämnda innebär 

att deltagarna fick veta att de kan avbryta sitt deltagande i studien (även mitt i intervjun) utan 

att detta medför några negativa konsekvenser. Vidare blev deltagarna upplysta om att i vissa 

fall krävs att samtycke från vårdnadshavare inhämtas, i synnerhet om undersökningen avser 

utsatta eller sårbara grupper och fallet är av känslig/etisk natur. I samband med detta belyses i 

Vetenskapsrådet (2011) att ”Särskild försiktighet bör iakttagas då det gäller omyndiga eller 

sådana personer som själva ej kan tillgodogöra sig given information” (ibid 2011, s. 9). Med 

hänsyn till ovanstående har vårdnadshavarna blivit informerade om studiens syfte via ett 

informations- och samtycke brev där deras medgivande till observationer blev dokumenterat 

skriftligt (se Bilaga 3).  

Konfidentialitetskravet – lyder: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem” (ibid., s. 12). Detta moment står enligt Vetenskapsrådet 

(2011) i förbindelse med frågan om sekretess och offentlighet. Jag förklarade för deltagarna 

detta krav konkret genom att informera dem om att deras medverkande kommer att garanteras 

största tänkbara konfidentialitet och att alla inlämnade uppgifter kommer att behandlas på det 

sätt som utesluter att utomstående får tillgång till insamlad information. Därutöver fick 

informanterna veta att såväl enskilda människor som grupper av individer ej kommer att 

identifieras på grund av anonymisering. 

Nyttjandekravet - baseras på att ” Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål” (ibid., s. 14). I samband med ovanstående blev mina 

informanter upplysta om att alla insamlade uppgifter kommer att användas uteslutande i 

denna uppsats och enbart i forskningssyfte. I samråd med Vetenskapsrådets 

rekommendationer (2011) blev undersökningens deltagare även informerade om var skriftligt 

rapport kommer att publiceras samt om deras rätt att få en skriftlig redogörelse eller 

sammanfattning av undersökningen.  
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5 Resultat 

I detta avsnitt kommer jag att systematisera, redovisa och analysera resultatet av den 

genomförda undersökningen. Resultatet kommer att presenteras och struktureras utifrån det 

mönster som uppstått i det empiriska materialet grundat på insamlade data från intervjuerna 

och observationerna. Ur det insamlade materialet kommer jag att ta fram svar på studiens 

frågeställningar som formulerades inledningsvis. Därefter kommer svaren att värderas och 

tolkas utifrån studiens teoretiska ramverk som beskrivits ovan. Alla namn nämnda i 

intervjuerna och observationerna är fingerade. 

Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka hur förskolebarns sociala relationer ser ut i 

dagens konsumtionssamhälle. Denna studie syftar även till att ta reda på hur de fem 

deltagande pedagogerna som arbetar med barn mellan 4-6 år resonerar kring yngre barns 

identitetskonstruktion i den samtida konsumtionsvärlden samt hur de ser på sitt pedagogiska 

uppdrag i relation till detta. Jag inleder studiens resultatdel med en redogörelse för hur 

konsumtionens symboliska aspekter återspeglas i yngre barns sociala relationer. Sammanlagt 

kommer jag att presentera resultaten av fyra deltagande observationer gjorda på förskolorna 

och i förskoleklasserna. Därefter kommer varje observation att analyseras och förklaras i 

anknytning till valda teorier och i relation till tidigare forskning gjord inom området. Vidare 

kommer resultaten av informanternas resonemang beträffande skapande och utveckling av 

yngre barns konsumtionsmönster återges och analyseras. Nästa steg i detta kapitel består av 

informanternas tankegångar med vidare analys av hur yngre barns konsumtionsmönster 

skapas i relation till deras identitetskonstruktioner i samtiden. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för hur de intervjuade pedagogerna beskriver sin handlingsberedskap i relation till 

barns konsumtionsmönster och identitetskonstruktioner. 

5.1 Återspegling av den postmoderna symboliska världen i yngre barns sociala 

relationer 

Observation 1 

Fredrik, Ove och Malin ligger på golvet och bläddrar i en färgrik och ganska luggsliten 

leksakskatalog. Ove visar sig vara lite uppskärrad eftersom han så snart som möjligt vill hitta 

och visa bilden med Spiderman- laserpistol som pappan köpte honom i helgen. Nedan 

kommer barnens spontana och korta samtal: 

1. Ove: Det är två stycken, en röd och en blå… Man kan leka med sin kompis! När han förlorar sina liv 

vinner jag! Jag har hittat dem…(Pekar på en bild i katalogen) - Titta! 

2. Fredrik: Hur många liv har man? 
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3. Ove: Åtta! Pistoler skjuter med ljud…! Och med ljus! 

4. Fredrik: Vad kostar de?  

5. Malin: De kostar mycket... Titta, här finns priset... 

6. Fredrik (förvånad): Mycket pengar... 

7. Malin: Det är därför att de är med laser… Peter har också såna…  

8. Malin reser sig från golvet och springer till ateljén, där Peter tillsammans med de andra barnen ritar 

något med kritor… 

9. Malin: Peter, kom! 

10. Peter: Vad?   

11. Malin: Visst har du Spiderman- laserpistoler som man kan leka två och två med? Ove fick också 

samma! 

12. Peter: Är du säker att det är samma? Jag måste se… 

13. Peter lämnar kritorna och med orden ”jag kommer som ett skott” springer han till rummet där barnen 

fortfarande diskuterar olika Spiderman- leksaker  

14. Ove: Peter vi kan leka tillsammans! Jag har också fått såna pistoler... Vill du komma hem till mig? 

15. Peter: Vi har fyra stycken tillsammans … Vi kan leka fyra 

16. Fredrik: Vem får vara med? 

17. Ove: Har du Spiderman pistol? 

18. Fredrik: Nej, men jag säger till mamma... 

19. Ove: Jag måste tänka 

20. Fredrik (igen): Får jag vara med? 

21. Ove: Du är inte min kompis   

22. Fredrik: Jag kan ge dig en Pokemon  

23. Ove:(ser tveksamt ut): den från hockeyelitkorten?  

24. Fredrik: Ja...Får jag vara med? 

25. Ove: Jag säger se’n 

26. Peter: Vi kan alla vara kompisar, vi kan leka tillsammans... 

Analys av observation 1 

Den leksakskatalog som barnen bläddrade i kommer in i deras vardagsliv via hemmets 

brevlåda och beskrivs av Sjöberg som ”the wallpaper of consumer culture ” (ibid. 2013, s. 

12). I denna aktuella situation kan man uppmärksamma hur barn via reklam i leksakskataloger 

hålls informerade om nya konsumtionsprodukter och om hur dessa produkter återspeglas i och 

påverkar deras interaktion. Det ovan observerade går i samklang med det som Lundby säger 

om att barn oftast uppfattar konsumtion som ett sätt att bland annat få tillträde till en önskad 

gemenskap (ibid. 2014) vilket även går parallellt med Baumans resonemang som anser att 

genom att konsumera investerar man ”i sitt eget sociala medlemskap” (Bauman 2007, s. 66) 

där själva investeringen syftar till att uppnå ett ”socialt värde” (ibid).  Ett av barnen (Fredrik) 

var intresserad av vad de pistolerna kostade och visade sig vara lite förvånad då han sett priset 
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(r. 4-6). Vidare försökte han att komma in i leken men lyckades inte i början (16-18). Först 

sedan han erbjudit sitt Pokemonkort till Ove fick han en smula hopp om att han kanske skulle 

få delta i leken (r. 20-23). I samma kontext vill jag nämna Jonsdottirs (2007) forskning där 

hon studerade barns kamratrelationer i förskolan. Jonsdottir kom fram till att en betydande del 

av barnen upplever exkludering från gemenskap och av någon anledning betraktas de inte som 

lämpliga kamrater av de jämnåriga (ibid). Forskaren påpekar att dessa barn ”mår även fysiskt 

sämre och är oftare sjuka och emotionellt labilare samt känner sig oftare ensamma och 

sorgsna än accepterade barn” (ibid., s. 56). Samtidigt förklarar Jonsdottirs undersökning inte 

de processer som leder till vänskap eller dynamik i kamratrelationer (ibid) och i samband med 

detta vill jag notera att den ovanstående observationen visar att en av anledningarna till just 

varför barnen kan uppleva utestängning på förskolan tycks ha sina rötter i barns/familjens 

konsumtionsförmåga och/eller konsumtionsvillighet.  

Samtidigt som det observerade tillfället ger underlag till att betrakta observationen som ett 

exempel på hur kända konsumtionsvaror fungerar som en stödjande faktor för att bilda 

gemenskap, visar det hur barns relationer kan vara beroende av deras tillgång (eller icke 

tillgång) till vissa konsumtionsvaror. Parallellt visas i den aktuella situationen ett exempel på 

hur barns vilja att kommunicera och deras strävan efter att leka tillsammans överväger de 

normer som konsumtionen föreskriver när Peter säger ”Vi kan alla vara kompisar, vi kan leka 

tillsammans...” (r. 24) vilket i sin tur kan tolkas så att konsumtion, samtidigt som den 

återspeglas i barns sociala relationer inte alltid påverkar dessa. 

Observation 2 

Den andra observationen skedde på en förskola på avdelningen för barn mellan tre och fem år. 

Gruppen består av 19 barn med ungefär jämn könsfördelning (vilket enligt förskolläraren är 

en av verksamhetens strategier för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen).  På grund av 

regn och oväder lekte barnen inne på eftermiddagen. Vissa lekte tillsammans, några ritade, en 

del gjorde inget speciellt (måhända blott vid första anblick). Utmärkande var att de som 

gjorde något tillsammans pratade nästan oavbrutet till skillnad från de få som tycktes vara lite 

osäkra på vad de ville göra. För att närma mig min uppgift bestämde jag att dokumentera 

barnens samtal, och vissa dialoger som jag anser vara relevanta och betydelsefulla för mitt 

problemområde återger jag nedan.    

1. Hanna: Åhh… vad fint du ritar! Kan du rita till mig också? 

2. Christina: Visst... när jag är klar med min… 

3. Hanna: Kan du rita många såna till mig?  
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4. Christina, som alldeles nyss har ritat en flicka på pappret håller på att rita kläder till flickan: 

5. Christina: Vilken? 

6. Hanna: Jag vill ha den med Hello Kitty … 

7. Christina: Ok... 

8. Alma, som gick förbi stannade och tittade på Christinas målning och utbrast: 

9. Alma: Jag har en Hello Kitty- säng hemma! 

10. Christina slutar att rita och frågar: 

11. Christina: Finns rosetten på Kittys vänstra öra på din säng? 

12. Alma: Ja, det finns det... 

13. Hanna: Åhh… 

14. Christina: Åhh… 

15. Alma till Christina: Kan du rita samma klänning till mig? 

16. Hanna: Men jag frågade henne först… 

17. Christina: Ja, det kan jag 

18. Hanna: Men jag var först! 

19. Christina (till Hanna): Du måste lära dig rita själv! 

 

Analys av observation 2 

Den ovanstående observationen handlar om en av förskolans vanliga situationer där barnen 

ritar och samtidigt pratar om det de ritar. Samtalets ämne kretsade kring en av de populära 

modetrender som barnen tycks ha fördjupade kunskaper om. Efter ett tag förändrades 

samtalets karaktär då ett av barnen (Alma) sade att hon hade en Hello Kitty- säng hemma (r. 

8) vilket gjorde att all uppmärksamhet riktades mot henne (r. 12, f). Christinas preciserade 

fråga om det fanns en rosett på Kittys vänstra öra eller inte (r. 10, f) i samband med Almas 

omedelbara svar på frågan tyder på att barnen har gemensam kunskap om olika 

konsumtionssymboler och även kunskap om dess specifika attribut (r. 10, f). Den föregående 

dialogen avbröts utan att ändra samtalets ämne. Samtidigt blev rollerna och därmed barnens 

positioner i konversationen omplacerade och då blev Alma (som har en Hello Kitty- säng 

hemma) samtalets huvudperson.  Detta faktum bekräftar tidigare forskning (Lundby 2014) 

som säger att barnen ofta betraktar materiella ting som medel för att uppnå popularitet och 

således en högre status bland jämnåriga i gruppen. Almas position stärktes omedelbart efter 

hennes uttalande om att hon äger det som anses vara populärt idag vilket ger anledning till att 

tala om de normer som konsumismens symbolvärld bildar och vilka även barnen förväntas att 

förhålla sig till.  Det visar sig att innehav av populära och med kända symboler försedda varor 

öppnar möjligheter till en önskad gemenskap vilket ger upphov till det Bauman (2007)  kallar 

för dold disciplinering (ibid). Utifrån Baumans synsätt utgör dessa normer ett av 
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konsumtionssamhällets förnämliga knep där individens skyldighet att konsumera framställs 

som frihet att välja och där själva friheten överskuggas av kravet att utnyttja denna frihet 

(ibid). Christinas villighet att rita till Hanna i början av ovanstående dialog (r. 2) tonades ner 

sedan en annan flicka (Alma) sagt att hon har en säng hemma som är försedd med den kända 

symbolen. När Alma uttryckte att hon också ville att Christina skulle rita till henne sade 

Christina ”ja” till Alma oavsett Hannas förvåning då hon (Hanna) sade att hon var först (r. 16- 

18). Christinas oförutsedda replik i slutet av dialogen ”Du måste lära dig rita själv” (r. 19) ser 

jag som en följd av hur stort inflytande populära konsumtionsvaror har hos barn då de gör 

prioriteringar i sitt umgänge.  Samtidigt ska man inte underskatta samtidens krav på 

ansvarstagande men observationen ovan kan även ses som ett resultat av Baumans dolda 

disciplinering.  

Observation 3 

Denna observation gäller de barn som går i förskoleklass. Observationen ägde rum på 

Djurgården i centrala Stockholm där 12 barn, efter ett besök på den välkända Junibacken fick 

göra en liten picknik utomhus. Efter att ha upplevt Sagotåget och besökt världens starkaste tjej 

på Villa Vilekulla tog vi en kort promenad till parken för att hitta en mysig plats och äta frukt 

på.  De barn som inte var försedda med sittunderlag hemifrån fick låna några sådana från 

personal på Junibackens restaurang. Alla barn hade en liten ryggsäck eller en väska till frukt 

och prylar. Därefter började ett samtal om hur viktigt det är att ha med sig rätta saker på 

utflykten: 

1. Förskolläraren: Det är alltid bättre att tänka i förväg på vilka saker man behöver när man planerar en 

resa eller utflykt. Då slipper man köpa saker som man redan har hemma. 

2. Alice: Jag har lånat matlåda från min syster 

3. Alice tar ur ryggsäcken och visar alla en rosa matlåda med Barbiemotiv 

4. Jag: Din låda ser ganska praktisk ut 

5. Alice: Därför att det är en Barbielåda… Den är jättesnygg 

6. Hilda: Alla Barbiesaker är snygga! Jag har en Barbiebadväska… och mamma säger att den passar både 

till bad- och gympakläder… 

7. Emma: Titta! (pekar på sin ryggsäck där en glittrande Barbie kramar sin hund) Min är lila, men jag vill 

köpa en rosa också… Den som har Barbie med fjärilsvingar på… 

8. Alice: Jag vet, jag vet… Min syster har en sån… Och vet du, min syster har en Barbiesminklåda och 

Barbiepennfodral… och ett glittrande Barbiebadlakan där står ”Born to be a star”… 

9. Hilda: Din syster är verkligen en Barbietjej! 

10. Alice: Jag också… Mamma säger att vi är lika som med Barbiesysterssafari… De som har en liten grå 

elefant med… 
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11. Emma: Nej, Barbiesysters är blonda… 

12. Alice: Man kan byta hårfärg…  

13. Emma: Vi kan bli ett Barbielag! 

14. Emma: Jag är också en Barbietjej okej?  

15. Alice: Nej 

16. Emma: Jag har fyra Barbie hemma... 

17. Alice: Ok... 

Analys av observation 3 

Det ovanstående samtalet började med att förskolläraren uttryckte hur viktigt det är att lära sig 

planera vissa saker i förväg när man vill resa. Trots att ämnets val antagligen förutsatte en kort 

diskussion om vikten av planering (och var betingad snarare av att några barn glömde ta med 

sig sittunderlag hemifrån) försköts dock något oförutsett fokus i samtalet då ett av barnen 

angav att hennes matlåda är praktisk och snygg på grund av att det var just en Barbielåda (r. 

5). Eftersom samtalet hade tagit en ny vändning öppnades ett nytt diskussionstema som 

tycktes var både aktuellt och intressant för barnen. Hela konversationen grundades på ett antal 

variationer av ett ständigt upprepande ord som representerade symbol- och 

marknadsföringsmärket ”Barbie”. Dessa ord var ”Barbielåda”, ”Barbiebadväska”, 

”Barbiesaker”, ”Barbie med fjärilsvingar på”, ”Barbiesminklåda”, ”Barbiepennfodral”, 

”Barbiebadlakan”, ”Barbietjej”, ”Barbiedysterssafari”, och även ”Barbielag.  Det visade sig 

att vanliga vardagliga ord blev modifierade och anpassade till symbolen vilket i sin tur 

samlade alla dessa ord i en ny ”barbiekategori” som barnen gärna tillskrev sig.  

Detta faktum tyder på två saker samtidigt där det ena handlar om barns flexibla förmåga att 

skapa sammansatta ord, något som måhända kan betraktas som ett positivt moment för barns 

språkliga utveckling. Det andra tyder på skapande av en kollektiv identitet med vars hjälp barn 

hittar sin plats i gruppen. I en sådan situation visar sig konsumtion vara både en kulturell och 

en identifierande sysselsättning som enligt Lundbys (2008, 2013) argumentation används som 

en social markör som berättar vem personen är. Detta faktum har även vissa beröringspunkter 

med det som Månson (2010) säger om postmoderna subkulturer som skiljer sig från andra 

kulturer med hjälp av vissa konsumtionssymboler och som genom sin konsumtion berättar 

vilka de är (ibid). Samtidigt visar den ovanstående observationen att även föräldrar stimulerar 

sina barn att konsumera symbolvaror som vi ser ett bevis på då ett av barnen uttryckte att 

”mamma säger att vi är lika med Barbiesysterssafari” (r. 10) vilket i sin tur visar 

beröringspunkter med det som Bauman säger om marknadens förförelsemekanismer riktade 

till alla samhällsmedlemmar där människor i alla åldrar är konsumenter – till- kallelsen 
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(Bauman 2007). I samband med det sistnämnda vill jag återkomma till observationens sista 

fyra rader (r. 14- 17) där tecken på utveckling av konsumtionsnormer bland förskolebarnen 

synliggörs vilket i sin tur väcker tankar om en etablering av maktrelationer grundade på 

olikheter i barns konsumtionsmönster. 

Observation 4 

Observation 4 genomfördes ute på skolgården. Klockan närmade sig fyra och några barn var 

redan hämtade av sina föräldrar. Några barn cyklade, vissa gungade, somliga lekte i 

sandlådan. Nedan följer ett samtal mellan barnen som påbörjades i sandlådan: 

1. Maria: Filip vill du leka med oss? 

2. Filip (ny i klassen): Nej... 

3. Maria: Jag ska göra en cheeseburgare… till dig, Filip... 

4. Hanna: Jag kan också… Jag kan göra Mc Chicken och Coca cola light… 

5. Maria (högt): Vem vill köpa cheeseburgare?  

6. Jag: Leker ni mc Donalds? 

7. Hanna: Vi jobbar på mc Donalds 

8. De barn som gungade kom också 

9. Erik: Kan du göra en maxbox… Kommer inte ihåg vad den heter… 

10. Hanna: Happy Meal? 

11. Filip: Jag älskar Happy Meal… De lägger in leksaker i boxen… Jag fick Pokemon, en bil och en liten 

klocka…  

12. Maria: Jag äter varje dag på mc Donalds… De har godaste mat och glass där… Idag ska vi också dit 

med min mamma 

13. Filip (beundrat):Varje dag?  

14. Maria: Ja, varje dag! Jag har också leksaker från Happy Meal hemma … 

15. Filip: Vilka då? 

16. Maria: Jag har många Pokemon… Jag kan ge dig en om du vill… 

17. Filip: En?  

18. Maria: En eller två… Jag har många hemma… Vill du leka med oss Filip? 

19. Filip: Ja… 

20. Förskolläraren: Filip, din mamma är här! 

21. Filip (till barnen): Ok, hejdå… 

22. Filip springer till sin mamma och man kan höra hans vädjande röst:  

23. Filip: Mamma, kan vi äta på Mc Donalds idag? 

Analys av observation 4 

I denna konversation deltog fyra sexåriga barn från en förskoleklass. Samtalet kretsade kring 

ämnet där orden ”Mc Chicken”, ”Coca cola light”, ”Cheeseburgare”, ”En Maxbox”, ”Happy 
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Meal”, ”Pokemon” ansågs vara kända för alla deltagare och därför tycktes tillhöra en 

gemensam repertoar i barns tillvaro. Eftersom de ovannämnda nyckelbegreppen upprepades 

under hela konversationen uppfattades de som grunden både i barnens lek och i deras samtal. 

I detta sammanhang säger Lundby (2014) att i de flesta kommunikationssituationer använder 

barnen olika konsumtionssymboler som redskap för att bl.a. uttrycka grupptillhörighet eller 

för att skaffa sig nya kompisar (vilket synliggörs i r. 1,3,16,18). I den aktuella situationen kan 

användning av dessa nyckelbegrepp/symboler tolkas som ett tecken på att även yngre barn 

behärskar kunskap om konsumtionssamhällets materiella koder (r. 3-16).  

Resultatet av denna observation visar att vuxna inte står utanför barns gemensamma 

konsumtionsrepertoar. Vi ser här att ett av barnen till allas beundran uttryckte att hon varje 

dag äter på McDonald’s med sin mamma (r. 12-14). I denna kontext skriver Brembeck (2007) 

att äta middag på McDonald’s kan av många familjer uppfattas som det snabbaste sättet att 

uppnå drömmen om den ideala lyckliga familjen där alla samlas runt ett bord för att äta 

tillsammans och berätta om dagens erfarenheter. I detta avseende bidrar utformningen av 

McDonald’s restauranger till att även vuxna närmar sig det idealet, åtminstone för en stund 

(ibid). Härvid kan man uppmärksamma beröringspunkter med Månsson (2010) som skriver 

att idag går människan inte till en viss restaurang enbart för att ”tillfredsställa grundläggande 

fysiska behov” (ibid., s. 80) utan även för att uttrycka vem hon är eller vill vara (ibid, min 

kursivering) vilket i sin tur går i samklang med det som Bauman säger om konsumismens 

socialpsykologiska karaktär i det postmoderna konsumtionssamhället där människan styrs av 

regler för hur ett lyckligt liv ska se ut (Bauman 2007). Samtidigt är det viktigt att notera att 

den ovanstående observationen kan analyseras från olika synvinklar. Om man ser på den 

aktuella observationen som en här-och nu situation kan man konstatera att det gemensamma 

ämnet gällande McDonalds olika utbud samlade barnen i en gemensam lek och bidrog till en 

livlig diskussion där alla (även klassens nya barn) hade något att tala om. Samtidigt, om vi ska 

analysera samma observation utifrån ett bredare perspektiv och utifrån Baumans resonemang 

om panoptisk- synoptiska marknad så kan vi lägga märke till hur samtida barn socialiseras in i 

och förförs av konsumismen i dagens konsumtionssamhälle. I detta avseende påpekar Sjöberg 

(2013) att marknaden, genom att socialisera barnen in i konsumtionskulturen konstruerar dem 

som konsumenter (ibid). Den sista frasen i barnens konversation (r. 23) kan betraktas som ett 

tydligt tecken på resultat av det sistnämnda.  

Sammanfattningsvis visar observationerna att konsumtion och kunskap om kända varumärken 

kan bli en möjlighet för barn till önskad samvaro samtidigt som konsumtionssymbolerna 

synliggör barnens väg till konsumtionsvärlden. Man kan härvid uppmärksamma ett slags 
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beroendeförhållande mellan barnens konsumtionsmönster och deras val av kamrater. Nedan 

följer en redogörelse för hur dessa konsumtionsmönster skapas och fortlever enligt 

pedagogernas resonemang. 

 

5.2 Pedagogernas resonemang om hur yngre barns konsumtionsmönster skapas 

och utvecklas i konsumtionssamhället 

5.2.1 Yngre barns uppfattning om ”rätt” eller ”fel” konsumtion – hur bildas den? 

Alla de intervjuade pedagogerna är eniga om att barns inställning till konsumtion och deras 

uppfattning om vilken konsumtion som kan betraktas som ”korrekt” eller ”felaktig” påverkas 

av ett antal faktorer som avgör hur samtida barns konsumtionsmönster ska se ut. En av de 

starkaste påverkansfaktorerna är, enligt en av pedagogerna, barnens föräldrar: 

… När det gäller yngre barn så är det framförallt familjen som formar dem som 

konsumenter. Vem ger barnen pengar och gåvor? – Föräldrar och släktingar! Det är 

de som gör barns konsumtion möjlig ... Oftast säger föräldrarna att barnen inte har 

deras erfarenhet och därför är de inte kompetenta konsumenter och då bestämmer 

föräldrarna själva det som är ”rätt” eller ”fel” att köpa… Som följd påverkar och 

formar de sina barns uppfattning om ”rätt” eller ”fel” konsumtion (Anna, 

förskollärare med 8 år erfarenhet). 

I det ovanstående resonemanget läggs tonvikten på föräldrarnas roll för utveckling av barns 

förståelse för vad som ska konsumeras och varför. Å ena sidan kan detta tolkas så att 

föräldrarna vill att deras barn redan i tidiga åldrar lär sig hur viktigt det är att kunna hantera 

familjens ekonomiska resurser på ”rätt” sätt för att vidare, som Brembeck (1996) skriver 

barnen ska kunna växa upp till goda konsumenter (ibid). Å den andra sidan fungerar 

konsumtion och användning av materiella produkter, enligt Sjöberg (2013) som ”ett sätt för 

föräldrar att tillskriva ... barn identitet, som exempelvis flicka eller pojke, eller kanske skir 

prinsessa, tuff rock’n roll- baby, fotbollssupporter eller som unisex- klädd 

jämställdhetsivrare” (ibid., s. 189). Av denna anledning säger Sonesson (1999) att föräldrar 

ofta verkar som socialisationsagenter som socialiserar barnen in i konsumtionskulturen. 

Forskaren påpekar att föräldrarna också lever i samma konsumtionssamhälle fyllt med reklam 

som bildar en föreställning om omvärlden och som bidrar till att deras kunder skapar kunskap 

om vad som är ”rätt” att köpa.  Bekräftelse på detta kan vi få hos Sjöberg (2013) som skriver 

att vissa reklamförsändelser som trillar ner i hemmets brevlåda är adresserade till föräldrar 

vars barn är knappt sex månaders gamla. Dessa barn framställs i reklamen som ”världens 

viktigaste kunder” (ibid., s. 10) som ”behöver” vissa konsumtionsprodukter ”innan det är för 
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sent” (ibid., s. 306).  På det sättet, genom att understryka vuxnas ansvar för barns konsumtion 

skapas ett intryck av att det är barnen och inte konsumtionssamhället som öppnar föräldrarnas 

plånbok, vilket i sin tur förklarar hur konsumtionen kan bli till en del av föräldrarnas 

erfarenheter i ett konsumtionssamhälle.  

Vidare i intervjun påpekade samma förskollärare att idag är de flesta barns fritidsaktiviteter 

kopplade på ett eller annat sätt till media. Åldersgräns för användning av mobiltelefoner, 

surfplattor och datorer sänks märkbart och fortsätter att sprida sig ner till allt yngre barn och 

man kan köpa dataspel även för ettåringar idag:   

… Har du hört om Kalle Kunskaps spel? De säljer spel även för barn som fyllt nio 

månader… Jag vet inte om det är bra eller dåligt… Mediekonsumtion utvecklas mer 

och mer och det kanske har både positiva och negativa sidor… Självklart är det 

otroligt bra att de yngsta är så smarta och ibland även mer kompetenta i datorer och 

mobiltelefoner än vi vuxna... Men… samtidigt blir man lite oroad när de ständigt 

stressade föräldrarna litar för mycket på tekniken istället för att hitta lite tid och 

själva prata med sitt barn… Att prata med en levande människa är alltid bättre än 

”umgås” med en surfplatta… Det blir mindre och mindre kommunikation mellan 

föräldrar och barn ...(Anna, förskollärare med 8 år erfarenhet). 

Här utkristalliseras två moment beträffande yngre barns konsumtion. Samtidigt som 

informanten erkänner mediekonsumtionens betydelse och betonar samtida barns kompetens 

ifråga om teknikens innovationer nämner hon den kommunikativa aspekten, där 

kommunikationen sker mellan levande människor, nämligen mellan föräldrar och barn. Denna 

aspekt är enligt läraren på väg att försvinna. I samband med detta skriver Biesta (2006) om 

den betydelsefulla relationella gemenskap där föräldrar tar ansvar för sina barn på ett alltid 

nytt, unikt och exempellöst sätt och där det viktigaste inte är vad föräldrarna säger utan att de 

talar med sin egen röst till barnet (ibid). I ovanstående uttalande ser vi att det förekommer att 

föräldrar lämnar över ansvaret för kommunikationen med barnen till tekniken och i denna 

kontext är det rimligt att nämna Baumans (2007) uttryck om den ”materialiserade” kärleken 

(2007) hos föräldrarna, vilka å ena sidan bombarderas av vardagsreklam, där de övertalas att 

de ”behöver” fler saker och å andra sidan upplever att det behövs mer pengar för att köpa 

dessa saker vilket i sin tur leder till att föräldrarna får längre arbetsdagar. Av denna anledning 

får de mindre tid med sina barn och försöker därför kompensera med presenter som kostar 

pengar och som konsumismen erbjuder (ibid). Föräldrarnas fysiska frånvaro från hemmet 

leder enligt Bauman till en andlig separation såväl mellan föräldrar och barn som mellan 

föräldrarna själva. På grund av denna andliga separation och den fysiska frånvaron från 
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varandra blir mammor och pappor lätt irriterade även över futtiga konflikter som det 

gemensamma livet för med sig (ibid). Detta i sin tur leder till att de förmågor och färdigheter 

som människor behöver för att söka förståelse hos varandra så sakterliga försvinner och en 

annan ond cirkel påbörjas: ”ju bättre de lyckas att ’materialisera sin kärleksrelation ... desto 

färre tillfällen återstår det för den medkännande förståelse som krävs för kärlekens beryktade 

dualitet av makt och omsorg” (ibid., s. 136). Det ovannämnda kallar Bauman för 

konsumismens oavsiktliga skador som genomsyrar hela det sociala spektrumet i det nutida 

konsumtionssamhället och som således är ett resultat av konsumismens triumferande framsteg 

(Bauman 2007). 

Vissa av de intervjuade pedagogerna uttryckte att det är kompisarna och de jämnåriga som i 

största utsträckning influerar barnen att skaffa ”rätta” saker. De anser att kända märken och 

specifika symboler underlättar barns kommunikation: 

… Barnen påverkar själva och samtidigt är de starkt påverkade av sina vänner när 

det gäller konsumtionsmönster. Det är ju fråga om gemenskap ... Populära leksaker 

kan de använda för att komma in i gruppen och delta i vissa aktiviteter… Barnen vill 

vara med i gruppen… De vill vara med andra barn helt enkelt…(Maria, lärare i 

förskoleklass, 4 år erfarenhet). 

… Barnen vill kommunicera… Även de yngsta som inte kan prata kommunicerar 

med varandra med fysisk kontakt och kroppsspråk eller gester… Barnen måste 

leka… Samtidigt vill de leka med någon som de tycker om och som de vill hålla sig 

nära intill och samspela med… De som har ”riktiga” saker är mycket populära bland 

jämnåriga. De kända märkena som till exempel Pokemon (det finns såklart fler) är 

starkt efterfrågade av barnen och uppfattas av dem som viktiga för 

vänskapsrelationer… På förskoleklassen syns detta mycket tydligt... där barnen är 

mer självständiga än i förskolan (Åsa, lärare i förskoleklass, 16 års erfarenhet). 

Jonsdottir (2007) understryker i sin studie informanternas uttalanden om barns naturliga 

önskan att ha kompisar och att vara med sina jämnåriga. Hon skriver att i samvaro med 

kamrater får barnen en känsla av trygghet och socialt stöd eftersom de tillhör en och samma 

gemenskap där de i samverkan med varandra, förutom att utveckla kommunikativa och 

sociala färdigheter även utvecklar sin självbild och självvärdering (ibid). Samtidigt påpekar 

Jonsdottir att påtvingad ensamhet och ett utanförskap i barndomen kan medföra en ökning av 

olycksbringande och långtgående konsekvenser vidare i ungdomsåren bl.a. med risk för 

skolleda och uselt studieresultat (ibid).  Parallellt vill jag nämna Lundby (2014) som anser att 

konsumtionens symboliska aspekter utgör en viktig del i barns kompisrelationer då ägodelar 
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och populära leksaker enligt hennes forskning kan underlätta för barn att skaffa nya vänner 

och uppnå önskad gemenskap (ibid). I det ovanstående resonemanget angav en av 

pedagogerna att detta faktum syns tydligt i förskoleklassen där barns spelrum blir mer 

utvidgat och där barnen förutom sina jämnåriga även möter skolbarn vars beteende, kläder 

och prylar med konsumtionssymboler influerar också yngre barns uppfattningar om 

omvärlden. I denna omvärld där vi ser en övergång från konsumtion till konsumism har 

konsumtionen förvandlats till syftet med hela den mänskliga tillvaron och till en av de mest 

centrala aktiviteterna i de flesta människors liv istället för att, som Bauman skriver uppfattas 

som en banal och trivial sak som görs dagligen (Bauman 2007). I samma kontext påpekar 

dock Biesta (2006) att vi lever i en globaliseringstid där kapitalismens mest nedslående drag 

är att den, även inom utbildningen, främst är intresserad av subjektet som konsument och inte 

av individuella skillnader: ”Det faktum att shopping blivit en av de mest meningsfulla 

aktiviteterna i många människors liv är ett tecken på hur den subjektsposition som 

’frammanas’ av den globala kapitalismen ”har internaliserats och ’naturaliserats’” (ibid., s. 

97). Det går även att dra paralleller mellan det som informanterna säger att kända 

konsumtionssymboler betraktas av barnen som mycket viktiga för vänskapsrelationer och det 

Bauman säger om konsumtionssamhällets fokus på den mänskliga konsumtionssamhörigheten 

som samordnar en systematisk reproduktion av konsumtionssamhället (Bauman 2007).  

Alla informanterna anser att reklam spelar en väsentlig roll i de flesta barns tillvaro och för en 

utformning av en känsla för ”rätt” konsumtion. Emellertid påpekar en av pedagogerna att trots 

att yngre barn oftast inte förstår innebörden av reklam känner de igen reklamens 

”huvudpersoner” i leksaksbutiker, ute på gatan och/eller hos andra barn: 

… Jag tycker att små barn uppfattar reklam som roliga minifilmer… De kan 

identifiera viss reklam även när de är i ett annat rum där teven inte finns… Så gör 

mina egna barn... De känner igen musiken eller rösten som följer reklamen!… Även 

det är väl genomtänkt av samtida säljare [skrattar]. Samtidigt vet du hur ofta man 

tvingas att se eller lyssna på en och samma reklam under till exempel en helgdag... 

Jag tycker att mina barn kan alla dessa utantill … Man behöver inte vara psykolog 

för att förstå att det som ständigt upprepas kan uppfattas som ”rätt” oavsett om man 

är ett barn eller vuxen (Petra, förskollärare med 21 år erfarenhet). 

Här framträder ett av de sätt på vilket konsumtionen i form av reklam skapar tilltal och 

därmed sin konsument. I samband med detta skriver Bauman att samtida konsumenter 

översköljs av otaliga erbjudanden och tallösa påminnelser om att de måste utrusta sig eller 

sina barn med en eller annan produkt om de vill kvarhålla den sociala position de önskar sig 
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och därmed utföra sina sociala skyldigheter (ibid). Om de gör detta blir de erkända och sedda 

men i det fall när de inte omedelbart besvarar konsumismens uppmaningar kommer de oavsett 

kön, ålder eller sociala ställning ”att känna sig bristfälliga, otillräckliga och sekunda” 

(Bauman 2007, s. 66). Enligt Biestas resonemang (2006) kan ovanstående tolkas som en 

rådande sociopolitisk och kulturell ordning som synliggörs även via utbildningspraktiker där 

kulturella verktyg som syftar till att säkerställa en viss kulturell och social kontinuitet i 

samhället erbjuds.  Förskollärarens resonemang kan även tolkas utifrån Baumans 

argumentation om hur barnen görs ”butiksberoende” av konsumismen (Bauman 2007). Han 

anser att i ett konsumtionssamhälle där kommersialismens räckvidd ständigt expanderas finns 

det inga avskilda disciplineringsstrategier för flickor och pojkar eftersom konsumtionens 

funktion, till skillnad från producentens roll inte är könsspecifik. I denna kontext säger 

Bauman att ”I ett konsumtionssamhälle ... är konsumtion ... en universell mänsklig rättighet 

och universell mänsklig skyldighet som inte vet om något undantag” (ibid., s. 65). Av den 

anledningen bör varje människa i ett konsumtionssamhälle se på och behandla konsumtion 

enligt Baumans resonemang som en kallelse (ibid). Ovanstående korrelerar även med tidigare 

forskning gjord av Sjöberg (2013) som undersökte hur barn tilltalas av reklam och hur de görs 

till konsumenter. Forskaren anser att återkommande uppmaningar som reklamen är rik på, till 

exempel en inbjudan att delta i olika tävlingar eller att gå in på de kommersiella företagens 

hemsidor (för att bland annat lämna sitt förslag) får barnen inte bara att konsumera med 

pengar utan framförallt handlar det om att barnen ska lära sig att uppskatta och interagera 

med olika konsumtionsprodukter och med de kommersiella företagen själva (ibid). I dessa fall 

positioneras barnen som ”prosumenter som själva ska delta i skapandet av produkter samt i 

skapandet av varumärkens värden och spridning” (ibid., s. 307). Detta faktum i samband med 

ovanstående resonemang belyser på vilket upptrappat sätt barnen möts av producenterna för 

att vidare göras till självständiga konsumenter i dagens konsumtionssamhälle. 

5.3 Pedagogernas resonemang beträffande yngre barns konsumtionsmönster i 

relation till deras identitetskonstruktioner och under konsumismens villkor 

Brembeck (1996) skriver att postmodern konsumism kräver av individen en viss social 

föreställningsförmåga om hur den kommer att se ut ur andra människors ögon när den skaffar 

sig en vara. Samtidigt påpekar hon att konsumismen utgör en väsentlig källa till mening där 

nyttjandevärde ersatts av symbolvärde och där symbolerna används för att utforma och visa 

identitet (ibid). De pedagoger som jag intervjuade har olika åsikter om konsumismens 
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påverkan på yngre barns identitetsskapande och de mest intressanta av dessa pedagogers 

tankegångar kommer att presenteras i det följande: 

Identitetskonstruktion sker genom sociala relationer… alla vet ju det... Samtidigt så 

markerar barnen sin identitet med hjälp av populära leksaker, kläder och så vidare 

och visar vilka de är... De får vara med i gruppen... Om du har samma leksaker som 

andra bli du erkänd… … Men… för att bli erkänd måste du visa att du duger... Vissa 

barn visar det genom sina kunskaper om något som barnen tycker är intressant, 

andra visar det med populära symboler...   

… Det räcker att en enda gång besöka Toys ”R” Us
2
 för att förstå att just där kan 

man finna vilken identitet som helst och allt som barnen ”behöver” … och det som 

alla deras kompisar har (Åsa, lärare i förskoleklass, 16 års erfarenhet). 

Pedagogens uttalande om barnens benägenhet att ”markera” sin identitet för att bli erkända av 

gruppen går att känna igen i Biestas (2006) resonemang om den rationella gemenskapen som 

erbjuder individerna en mycket specifik väg in i kommunikationen (ibid). På denna väg 

avpersonaliseras människan genom att formulera och anpassa sina egna insikter och visioner 

till den rationella gemenskapens termer vilket gör henne lätt utbytbar (ibid).  Samtidigt visar 

det ovanstående resonemanget att pedagogen ser ett visst samband mellan barns sociala 

relationer, deras identitetsskapande och symbolkonsumtion. Detta samband har sina rötter i 

erkännande som tycks vara nyckelbegrepp i ovanstående pedagogens resonemang. Här ser jag 

vissa beröringspunkter med tidigare forskning där Jonsdottir (2007) understryker hur viktigt 

erkännande för barnen är för deras allsidiga utveckling och identitetsskapande. Forskaren 

påstår att andras (speciellt jämnårigas) erkännande leder till barns ökade självförtroende och 

utveckling av självrespekt och dessutom ökar erkännandet barns känsla av egenvärde och 

således känslan av sin egen sociala betydelse i gruppen (ibid). Samtidigt, eftersom vi lever i 

ett konsumtionssamhälle där konsumismen har blivit samhällets ideologi kan man, enligt 

Johansson (2006) uttrycka, utforma och bygga upp sin identitet genom att konsumera 

specifika märken (ibid). Ett liknande resonemang för även den ovanstående pedagogen som 

säger att det räcker att en enda gång besöka en populär leksaksbutik för att förstå att där finns 

vilken som helst identitet att ”införskaffa” för samtida barn. I detta sammanhang understryker 

Johansson (2006) att ett av det postmoderna samhällets utmärkande drag är att det finns en 

uppsjö av identiteter att pröva på och välja emellan (ibid). Det är rimligt att nämna även 

Baumans resonemang som säger att konsumismens överproduktion leder till individens 

ständiga sökande efter nya mål eller nya identiteter där den viktigaste frågan som ska lösas är 

att göra rätt val mellan dessa (Bauman 2002). Detta faktum får mig att fundera kring frågan 

                                                 
2
 Toys ”R” Us är en leksakskedja från USA. I Norden finns det ca 47 butiker som drivs av Toys ”R” Us 
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om hur allt detta korrelerar med förskolans styrdokument som säger att ”Förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den” (Lpfö 2010, s. 9, min 

kursivering).  Det sistnämnda leder till nästa fråga beträffande hur man kan tolka 

styrdokumentets citat i relation till den ovannämnda uppsjö av identiteter som dagens 

konsumtionssamhälle dagligen erbjuder. Eftersom förskolan är en del av 

konsumtionssamhället uppstår en situation som belyser komplexiteten i hur och på vilket sätt 

pedagogerna kan arbeta med frågor beträffande barns identitetsskapande i ett samhälle som 

kännetecknas av ett överflöd av färdiga identiteter vilka inte kan erbjuda någonting annat än 

den ovannämnda rationella gemenskapen av lätt utbytbara individer.  Ovansagda visar även 

på behovet av en mångfacetterad pedagogisk diskussion om barns utveckling och 

identitetsskapande i det samtida konsumtionssamhället. 

En av informanterna uttryckte att det är viktigt att avhålla sig från idén att pedagogens roll är 

att forma barns personlighet utifrån en någorlunda i förväg bestämd modell. Istället betraktar 

den intervjuade som sin uppgift att bl.a upptäcka och möta det enskilda barnet: 

Barn som inte får visa sina egenskaper får svårt att utvecklas… Ibland gör de 

Barbies eller Spidermans egenskaper till sina för att väcka intresse för sin egen 

person … Det gör de för att bli erkända av jämnåriga och för att vara en del i en viss 

gemenskap …(Maria, lärare i förskoleklass, 4 år erfarenhet) 

… Relationer med andra är så nödvändiga för barn… Idag är relationer viktigare för 

barn än allt annat… därför inbillar sig barnen att de är det de oftast inte är… bara för 

att passa in… De kan bli någon bara i ett visst sammanhang … Men jag tycker att 

min uppgift är att visa barnet att det redan är någon… att det är en människa… och 

att alla människor är olika och att människor får vara olika… Det står ju också i 

styrdokumentet... (Anna 8 år erfarenhet). 

I informanternas uttalanden ser jag beröringspunkter med Biestas tankegångar om att 

utbildningsfrågor inte bara handlar om att ”placera in den mänskliga individen i en rådande 

ordning utan omfattar ett ansvar för varje enskild människas unika karaktär” (ibid., s. 19). 

Samtidigt kan man uppmärksamma i de ovanstående yttrandena en viktig aspekt beträffande 

barns identitetsskapande som kan diskuteras utifrån olika synvinklar. Denna aspekt handlar 

om att barnen tillskriver sig vissa egenskaper för att väcka intresse för sin egen person och 

därmed få en viss (önskad) status och således tillträde till en gemenskap. Detta faktum 

beskriver Lundby (2009) som en paradox där barnen å ena sida försöker att med hjälp av olika 

symboler signalera vilka de är (speciellt när de är påverkade av gruppens trendsättare) och 

samtidigt, å den andra sidan vill de ge signaler om sin unikhet (ibid). Det paradoxala inslaget 
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innefattar härmed det enskilda barnets önskan att ingå i en viss gemenskap och samtidigt ett 

försök att skicka självständiga signaler om sin individualitet. Detta kan tolkas så att 

symbolkonsumtion används av barnen för att synliggöra sin identitet, för att få tillträde till en 

viss grupp och samtidigt för att uttrycka sin egen unikhet med hjälp av kända symboler. I 

samma kontext vill jag nämna Bauman (2002) som säger att i den postmoderna världen, där 

allt skiftar och inget är säkert letar människor efter grupper som de för evigt och i trygghet 

kan vara medlemmar i. I detta sammanhang tar Bauman hänsyn till Youngs (1999) uttalande 

som ger en kort och pregnant kommentar beträffande den postmoderna identiteten: ”Precis 

när gemenskapen bryter samman uppfinns identiteten” (Bauman 2002, s. 184). Detta innebär 

att det överflöd av identiteter som dagens alltmer globaliserade och snabbt privatiserade 

konsumtionssamhälle erbjuder sina medlemmar kallar Bauman ett ”surrogat för en 

gemenskap” (ibid). Av denna anledning skulle det vara rimligt enligt Bauman att tala om 

individens ständigt pågående identifiering och inte om identiteter (ibid). Om vi ser 

pedagogernas utsagor med Biestas (2006) ögon vilka ser pedagogikens uppgift som skapande 

av det rum där subjektet kan bli till då kan vi konstatera att marknadens färdiga identiteter 

hämmar barnens tillblivelse genom att erbjuda dem färdiga (och konstgjorda) identiteter. Allt 

detta skapar grund till diskussionen om stressad barndom som kännetecknas av att samtida 

barn å ena sidan bombarderas av mängden av färdiga identiteter och å den andra förväntas att 

bli till unika subjekt.    

En av de intervjuade pedagogerna påpekade att barn från olika familjer har olika 

konsumtionsmöjligheter och eftersom dagens livsstil kräver ekonomiska resurser så har 

familjer med sämre ekonomi begränsad möjlighet att jämt och ständigt köpa nya saker:  

Man måste ha pengar för att tillfredsställa barnens behov av konsumtion. Familjer 

med sämre ekonomi har svårigheter och för vissa är det omöjligt att slösa bort 

pengar på onödiga symboler istället för att köpa mat… Jag vet att det finns många 

som står inför ett dilemma om vad de ska köpa först ett par skor eller en vinterjacka 

till sitt barn… Det är ju olika situationer i olika familjer… och barnen från dessa 

familjer kan inte alltid delta i aktiviteter som erbjuds av den kommersiella sektorn… 

De som inte kan konsumera är de fattiga och utestängda … Det är inte rättvist och 

det kämpar vi med...Vi arbetar mycket med värdegrundsfrågan med barnen... (Anna, 

förskollärare med 8 år erfarenhet).  

Här ser vi ett tydligt exempel på det etiska dilemmat som jag berörde i denna studies 

inledning. Detta dilemma gäller barn som på grund av familjens bristande ekonomi inte kan 

delta i kostnadskrävande aktiviteter eller köpa populära och dyra konsumtionsvaror. Samtidigt 

påminner Bauman (2000/2007) om att de bilaterala panoptisk- synoptiska 
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samhällsmekanismerna kräver prestation från varje enskild konsument vars skyldighet och 

plikt att konsumera bör uppfattas som en individuell uppgift som ska utföras på enskild väg i 

ett konsumtionssamhälle (ibid). I samma kontext nämner Bauman uttrycket som Günter 

Anders (1956) beskrev som ”prometeisk skam” (Bauman 2007, s. 68) där skammen att 

misslyckas i sin skyldighet ”att göra sig annorlunda (förmodligen bättre)” (ibid) i samband 

med rädsla att inte räcka till och således inte kunna bekräfta sin sociala duglighet används 

ivrigt av konsumtionsmarknaderna som redan valt sina konsumenter. Här vill jag lyfta fram 

en av människans skyldigheter som konsumtionssamhället föreskriver henne, nämligen ”Att 

göra sig själv till en säljbar vara” (ibid., s. 67) vilken, enligt Baumans tolkning inte handlar 

om att bara bli en säljbar vara utan om att just göra sig annorlunda för att bli till en säljbar 

produkt (ibid). Uttrycket bli till kan vi möta även hos Biesta (2006) som använder det i ett helt 

annat sammanhang och som däremot skriver om ”subjektets tillblivelse som en specifik 

varelse, som någon” (ibid., s. 50) vilket enligt forskaren kan äga rum ”i vad som löst kan 

kallas en social situation” (ibid). De två olika innebörderna av tillblivelsebegreppet synliggör 

divergensen mellan marknadens och utbildningens syften vilket i sin tur skapar utrymme för 

en pedagogisk diskurs beträffande såväl utbildningens roll i konsumtionssamhället som även 

konsumtionens betydelse för utbildningsfrågor, något som är viktigt för tolkningen av skolans 

styrdokument. 

5.4 Pedagogernas handlingsberedskap i relation till barns konsumtionsmönster 

och identitetskonstruktioner 

Alla informanterna angav att deras handlingsberedskap baseras på läroplanens grundläggande 

värden där respekt och öppenhet för skillnader ska prägla verksamheten. Samtidigt underströk 

pedagogerna att de strävar efter att varje barn ska få utveckla sin tillit till sin egen förmåga 

och samtidigt kunna visa respekt för andras värde eftersom detta har stor betydelse för barns 

identitetsskapande. Av denna anledning arbetar informanterna mycket med värdegrundsfrågan 

med förskolebarn. En av pedagogerna noterade att hon i sitt arbete utgår från att alla barn har 

rätt att få samma livschanser oavsett föräldrarnas ekonomiska situation och oavsett familjens 

förmåga att konsumera: 

Det är viktigt att barnen möts på ett jämlikt sätt... Jag kan inte säga att det är lätt att 

arbeta med såna frågor. För rika föräldrar köper dyra märkessaker till sina barn och 

låter dem ta med sig dem sig till skolan. Då blir ju de barnen populärast och de andra 

hamnar utanför... Det är ju orättvist... Så barnen får inte ta med sig leksaker 

hemifrån på vår förskola (Hanna, förskollärare, 15 år erfarenhet). 

I samma kontext är det viktigt att notera att majoriteten av de intervjuade förskollärarna är 
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eniga om att barnen inte får ta med sig sina egna leksaker eftersom detta kan fungera som 

statusmarkör och normskapande: 

Idag finns det dyra leksaker som barn i rika familjer har... Därför får barnen inte ta 

med sig leksaker hemifrån... Så undviker vi konflikter som annars skulle ha 

uppkommit på grund av leksakerna... eftersom man inte kan se på barnens saker om 

de är rika eller inte... Det är bara vi pedagoger som skaffar leksakerna... och de är 

neutrala och ska räcka till alla och alla får leka med dem (Anna, förskollärare med 8 

år erfarenhet) 

Alla informanterna anser att det är viktigt att uppmärksamma varje barn som individ och att 

visa barnen att de har ett stort värde i sig som människor utan några dyrbara leksaker eller 

kläder. I samband med detta säger en av dem: 

Det är inte bara leksaker som kan vara orsak till ojämlikhet mellan barnen utan 

också kläder... Det är ofta väldigt viktigt även för små barn att ha de rätta 

märkeskläderna att visa upp. De är ju jättedyra... Det är inte alla som har råd med 

det...  Det är så [betonar] viktigt att lära barn att uppskatta varandra utan materiella 

saker… för de har ju inga känslor och kan inte ersätta en människa (Hanna, 

förskollärare, 15 år erfarenhet). 

En av informanterna betonade att det är lärarna på förskolan som har definitionsmakten därför 

att det är deras uppgift att med egna exempel visa barnen hur människor ska förhålla sig till 

varandra: 

Det är ju vi människor som konstruerar verkligheten genom vad vi säger och gör… 

Jag tycker att vi ska visa barnen med egna exempel på hur vi ska vara mot varandra... 

Ibland när en av mina kollegor blir sjuk säger jag till barnen: ”vad synd att Lisa (en 

annan förskollärare) är sjuk idag, hon är så duktig, jag saknar henne...”.  (Petra, 21 år 

erfarenhet). 

En av de intervjuade pedagogerna uttryckte följande i slutet av intervjun: 

… Jag vill inte säga att det är dåligt att konsumera, det måste vi ju göra för att kunna 

leva ...Och det är bra att det finns så mycket att välja på idag... Men att det är så 

viktigt att konsumera som det verkar idag, det tycker jag är fel… Det är viktigt att 

arbeta med frågor om allas lika värde... Man måste börja jobba med de frågorna redan 

med små barn på förskolan (Petra, 21 år erfarenhet). 

Utifrån informanternas uttalanden framgår det att de alla arbetar enligt skolans uppdrag där 

alla pedagoger strävar efter att skapa en gynnsam miljö med rättvisa villkor och med samma 

förutsättningar för alla barn. För att förebygga exkludering och normskapande på grund av 

materiella saker försöker pedagogerna lära barnen att uppskatta varandra oavsett ekonomiska 
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möjligheter. De visar barnen att de redan har ett stort värde på grund av de är människor och 

inte på grund av några dyrbara prylar som de visar upp. I intervjuerna ser vi att pedagogerna 

föregår med gott exempel och på så sätt visar de hur de vill att barnen ska bemöta varandra. 

Detta faktum går även i samklang med skolans styrdokument som säger att vuxnas 

förhållningssätt ”påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter som ... gäller i ett 

demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder” (Lpfö 2010, s. 4). 

I samma kontext vill jag nämna Biesta (2006) som dock påpekar att läroplanen förser 

pedagoger med en ’mycket specifik röst’ som hör till och representerar den rationella 

gemenskapen (ibid). Denna röst legitimerar vissa sätt som pedagogerna talar på och 

avlegitimerar samtidigt andra sätt (ibid). I samband med detta lyfter Biesta fram det han kallar 

för pedagogikens huvudsakliga ansvar som handlar om att ge varje enskild individ möjlighet 

att ”bryta in i världen” (ibid., s. 35). Detta kräver i sin tur förvisso pedagogernas 

professionalitet att skapa situationer där barnen ges möjlighet att reagera. Forskaren påpekar 

att det inte räcker att betrakta läroplanens innehåll som något som måste förvärvas utan det 

behövs även en praktik som möjliggör vissa reaktioner hos individen. Av denna anledning är 

det nödvändigt att pedagogerna visar genuint intresse för barns tankar och känslor och därmed 

låter dem reagera/agera på sitt eget och unika sätt. 

Samtidigt, för att förebygga eventuella konflikter och skapande av normer och hierarkier på 

grund av leksaker ser de intervjuade pedagogerna en lösning i att förbjuda barnen att ta med 

sig några hemifrån. Eftersom det är barns delaktighet, utveckling och även hälsotillstånd som 

står på spel ser pedagogerna att en sådan åtgärd är den bästa möjliga lösning för att förebygga 

barns utestängning från gemenskap på förskola och förskoleklass på grund av materiella 

saker. Mina egna funderingar beträffande denna aspekt kommer jag att redogöra för i denna 

studies diskussionsdel. 
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6 Diskussion 

I det följande kommer jag att presentera svar på studiens forskningsfrågor. Genom att knyta 

ihop undersökningens syfte, metod och resultat kommer jag att förklara och diskutera dessa 

utifrån vidare perspektiv. För att kunna lägga fram studiens resultat som en sammanhängande 

enhet där alla delar bildar en argumentativ helhet kommer jag att strukturera 

diskussionskapitlet utifrån synteser av svar på undersökningsfrågor för att vidare diskutera 

dessa utifrån de samband och helheter som utkristalliserats sedan olika synsätt/perspektiv 

slagits ihop. Kapitlet avrundas med en avslutande diskussion och förslag till vidare forskning 

inom området. 

I den här studien har jag undersökt hur förskolebarns sociala relationer ser ut i dagens 

konsumtionssamhälle. Jag har även studerat hur vissa förskolepedagoger resonerar kring 

yngre barns identitetskonstruktion i den samtida konsumtionsvärlden samt hur de ser på sitt 

pedagogiska uppdrag i relation till detta. För att uppnå studiens syfte har jag fokuserat på 

frågor beträffande hur konsumtionens symboliska aspekter återspeglas i yngre barns sociala 

relationer och på pedagogernas tankegångar om hur och på vilket sätt barns 

konsumtionsmönster skapas och utvecklas i relation till deras identitetskonstruktioner i 

samtiden. Med syfte att åstadkomma fördjupad förståelse om det studerade ämnet har jag 

även undersökt hur förskolepedagogerna beskriver sin pedagogiska handlingsberedskap i 

relation till barns konsumtionsmönster och identitetskonstruktioner. 

Jag har valt att prioritera just det ämnet på grund av resultaten av flera vetenskapliga studier 

som uppvisar att kommersialismen tenderar att tränga allt djupare in i barns tillvaro och 

därmed påverka och även kontrollera barns uppfattning om omvärlden och deras relationer 

med omgivningen. Den nuvarande tendensen att diskutera pedagogiska processer i termer av 

ekonomisk transaktion där, enligt Biestas (2006) resonemang pedagogiska processer ses som 

en konsumtionsvara som levereras till de lärande, gör att den samtida förskolan ofta betraktas 

enbart som ett konsumtionsorienterat företag. Samtidigt, eftersom förskolan fortsätter att bestå 

av levande barn och levande pedagoger (och inte av abstrakta leverantörer och abstrakta 

konsumenter) fortlever den ändå att fungera som en pedagogisk verksamhet som dessutom 

har eget styrdokument fyllt med mål och riktlinjer beträffande barns ömsesidiga utveckling, 

fostran och lärande. Detta faktum underbygger valet att studera ämnet som innefattar barns 

sociala relationer och identitetskonstruktion i konsumtionssamhället i anknytning till 

pedagogikens fält där frågor rörande bl.a. fostran och relationella aspekter för individens 

tillblivelse utgör pedagogikens brännpunkt.  
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6.2 Studiens resultat och dess konsekvenser för pedagogikens fält 

Resultatet visar att konsumtion ges mycket plats i yngre barns tillvaro vilket gör att den i hög 

grad påverkar deras sociala relationer idag. Såväl konsumtion som kunskap om de kända 

märkena visar sig å ena sidan vara barns väg till önskad gemenskap och å den andra synliggör 

barnens väg till konsumtionsvärlden vilken i sin tur pekar på ett uppenbart 

beroendeförhållande mellan barns konsumtion och deras sociala relationer. Resultaten av 

observationerna visar att barnen har omfattande kunskaper om samtida konsumtionssymboler 

som de ofta använder för att vinna erkännande och popularitet bland jämnåriga och därmed få 

tillgång till en önskad gemenskap. Materialet som granskats ger prov på att barnen får 

betydligt mer uppmärksamhet av andra barn när de äger (eller när de säger att de äger) de 

populära prylar eller leksaker som är markerade med kända konsumtionsmärken. Detta går i 

samklang med resultaten från intervjuerna där alla pedagogerna underströk vikten av 

jämnårigas erkännande för barns känsla av egenvärde och känslan av sin sociala betydelse i 

gruppen. Det visar sig att barnen tenderar att uppnå andras erkännande genom investeringar i 

det egna sociala medlemskapet i form av konsumtion av populära konsumtionsvaror. Detta 

faktum synliggör den dolda konsumtionsdisciplineringen som både Bauman (2007) och 

Biesta (2006) talar om och som tydligen gäller även yngre barn på förskolan, vars 

subjektsposition tycks internaliseras och privatiseras (hur kontrafaktiskt det än skulle lyda) av 

konsumtionssamhället redan vid yngre åldrar.  

Sammanställningen av resultaten från intervjuer och observationer identifierar samtidigt 

konsumtionens dubbla karaktär i barns sociala relationer där den (konsumtionen) å ena sidan 

fungerar som bidragande faktor för att bilda barns gemenskap på förskolan och i 

förskoleklassen, men å den andra verkar som en slags rationell och pragmatisk ”värdemarkör” 

som kan begränsa barns deltagande i vissa aktiviteter och vilket i sin tur anses vara beroende 

av graden  av barns tillgång till kända konsumtionsvaror. Detta faktum synliggör 

varumarknadens logik i barns sociala relationer vilken grundas på att alla är välkomna i 

konsumtionsvärlden dock enbart de som visar sig kapabla att konsumera finns det plats för i 

gemenskapen. Samtidigt som observationsmaterialet belyser hur barnen, med hjälp av bl.a. 

leksakskataloger hölls informerade om de nyinkomna konsumtionsprodukterna identifierar 

intervjustoffet de påverkansfaktorer som enligt pedagogerna avgör hur samtida barns 

konsumtionsmönster ska se ut. I detta sammanhang förklarar analysen av studiens empiriska 

material hur och på vilket sätt yngre barns konsumtionsmönster skapas och utvecklas i det 

samtida konsumtionssamhället.  Ur informanternas resonemang går det att utkristallisera fyra, 

(enligt pedagogerna de starkaste) påverkansfaktorer såsom föräldrar (och släktingar), 
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kompisar (och jämnåriga), reklam och media. Det visar sig att dessa används av 

konsumtionssamhället som ett sorts medium mellan barnen och marknaden och betraktas som 

socialisationsagenter som ”vet” allt om samtida barns behov. Emellertid visar det sig att på 

den samtida marknaden finns inga behov utan enbart oräkneliga önskemål som bör 

förkroppsligas i ett medvetet eller icke medvetet val vilket i sin tur reducerar omvärlden till en 

ekonomisk transaktion där det inte finns så mycket plats för mänskliga relationer.  Härvidlag 

vill jag fokusera på en av de fyra ovannämnda kategorierna, nämligen föräldrarkategorin vars 

huvudaktörer (föräldrar), påverkas av konsumtionens normerande regler innan de själva 

används som en av konsumtionssamhällets starkaste påverkansfaktorer. På samma sätt som 

barn attackeras föräldrarna oavbrutet av reklam som förmedlar vad deras barn ”behöver” för 

att må bra och för att utvecklas bättre. Detta i sin tur kräver mer pengar och således leder till 

föräldrarnas längre arbetstider. För att kompensera sin frånvaro från hemmet får barnen 

föräldrarnas kärlek och uppmärksamhet i form av materiella ting som kostar pengar och som 

konsumtionssamhället vill att de betalar för. På det sättet påbörjas en annan ond cirkel där 

föräldrarna genom att materialisera sin kärlek samtidigt (medvetet eller omedvetet) utför sin 

uppgift gentemot konsumtionssamhällets reproduktionskrav. Här vill jag tydliggöra att jag 

använder uttrycken medvetet/omedvetet gentemot föräldrarna eftersom jag inte intervjuade 

dem utan jag drar mina slutsatser uteslutande utifrån pedagogernas resonemang. Detta faktum 

har samtidigt gjort mig berättigad att fråga pedagogerna om hur de själva ser på barns 

uppfostran och identitetsskapande under konsumismens villkor.  

I detta sammanhang kan jag notera att pedagogerna ser ett tydligt samband mellan barns 

identitetsskapande och symbolkonsumtion. Detta samband synliggörs när barnen tilltalas av 

bl.a. reklam och media att bygga upp och markera sin identitet genom att konsumera populära 

varor. Den uppsjö av allsköns identiteter som finns att pröva på är ett av det postmoderna 

konsumtionssamhällets utmärkande drag där överproduktion av färdiga identiteter dock ställer 

de yngre barnen inför ett dilemma vars brännande fråga handlar om vilken identitet som är 

bättre att välja här och nu och varför. Ett sådant val anses vara ett måste om barnet vill vinna 

tillträde till den önskade gruppen och samtidigt förebygga sin utestängning från gemenskapen. 

Samtidigt visar resultatet att barnen gärna tillskriver sig bl.a. Barbies eller Spidermans 

egenskaper för att, som pedagogerna säger visa sig vara det de oftast inte är. Genom att 

understryka sin unikhet och väcka intresse för sin egen person strävar de efter att bli erkända 

som lämpliga medlemmar i en viss gemenskap. Här avslöjas dock konsumismens paradox där 

två motsatta saker samtidigt inbegrips och där uppmaningen att uttrycka sin ”unika” 
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personlighet måste besvaras med hjälp av färdiggjorda men populära och lätt igenkännda 

identiteter.  

I ljuset av ovanstående uppstår frågan om hur allt detta kan betraktas i relation till skolans 

styrdokument som säger att förskolepedagogerna ska sträva efter att ”varje barn uttrycker sin 

identitet och känner trygghet i den” (Lpfö 2010:9). Samtidigt väcks frågan om hur man kan 

tolka det ovannämnda styrdokumentets bestämmelse i relation till de otaliga, färdiggjorda och 

ständigt med varandra konkurrerande identiteter som konsumismens ideologi dagligen 

erbjuder barnen. Det ovanstående belyser även den komplicerade situation i vilken samtida 

barn befinner sig där de å ena sidan bombarderas av mängden av förutbestämda identiteter 

men å den andra förväntas att bli till unika subjekt. Detta i sin tur öppnar ett nytt tema som 

problematiserar samtida barns stressade barndom och samtidigt belyser komplexiteten i hur 

och på vilket sätt förskolepedagogerna skall arbeta med frågor rörande barns 

identitetsskapande i ett samhälle som präglas av ett överflöd av färdiga identiteter med 

medföljande normer och regler om hur det ”verkliga” livet ska se ut. 

Vidare vill jag lyfta fram ytterligare ett brännande moment vars rötter är djupt förankrade i 

individens ekonomiska situation. Det är uppenbart att barn inte kan delta i kostnadskrävande 

aktiviteter eller konsumera dyra leksaker som konsumtionssamhället ständigt erbjuder om de 

kommer från familjer med begränsad ekonomi. Pedagogerna påpekar att de själva känner 

föräldrar som står inför ett dilemma om vad de ska köpa först, ett par skor eller en vinterjacka 

till sitt barn vilket gör dessa familjer specifika för konsumtionssamhället och som dessutom 

associeras med fattigdom och utestängning. Härvidlag framhävde alla informanterna att de 

arbetar utifrån förskolans grundläggande värden där alla strävar efter att skapa ett jämlikt 

möte med rättvisa villkor och med samma förutsättningar för alla barn. För att förebygga 

eventuella konflikter och skapande av hierarkier i förskolan och förskoleklassen på grund av 

leksaker anser pedagogerna det vara rättvist och rimligt att förbjuda barnen att ta med sig 

dessa hemifrån.  

Detta faktum får mig att fundera kring huruvida det är effektivt att införa ett sådant förbud när 

barnen redan fått kunskap om de populära konsumtionsvarorna från bl.a. reklam och media 

och vilka de gärna samtalar med varandra om såväl på förskolan som i förskoleklassen. Om vi 

går ett steg vidare närmar vi oss en pedagogisk fråga, nämligen hur och med hjälp av vilka 

redskap barn som börjar skolan kommer att hantera situationer som rör skillnad, förtryck och 

hierarkier uppstådda på grund av symbolkonsumtion. Vi kan inte bortse från att skolan är en 

helt annan institution där barnen blir mycket mer självständiga i sina relationer med jämnåriga 
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och där skillnader i olika levnadsförhållanden ändå kommer fram. I detta sammanhang frågar 

jag mig själv vem det är som vinner i resultatet av ett sådant förbud. Jag funderar även på om 

det inte leder till bortseende från principiella frågor som just gäller öppenhet, medvetenhet 

och rättvisa och som både skolans- och förskolans styrdokument talar om:  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde ... är de värden som skolan ska gestalta och förmedla (Lgr 2011:7, min 

kursivering). Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att 

omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i 

praktisk vardaglig handling (Lgr 2011:12, min kursivering).   

Omsorg om och hänsyn till andra människor samt solidaritet mot svaga och utsatta 

liksom rättvisa och... egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i 

verksamheten (Lpfö 2010: 4, min kursivering).  

Hur dessa frågor kan synliggöras i en pedagogisk verksamhet där konflikter förebyggs med ett 

förbud och där skillnader avfärdas, eller som Sharon Todd säger sopas ”under mattan” (ibid: 

2010: 168) är dock oklart. Det visar sig att samtidigt som man förebygger skillnader lär man 

inte barnen att hantera och möta dem, vilket utifrån mitt tolkningsperspektiv beträffande den 

aktuella studiens resultat, belyser problematiken i de förhållningssätt som används i relation 

till värdegrundsfrågan på förskola och i förskoleklass.  

6.3 Avslutande reflektion  

Mina sammanfattande reflektioner kring barns sociala relationer och identitetskonstruktion i 

dagens konsumtionssamhälle är att det råder en diskrepans mellan den syn på 

identitetsskapande som förskolepedagoger har å ena sidan och den inställning som 

konsumtionssamhällets normer och regler föreskriver å den andra. För att undvika att hamna i 

ingenstans ledda spekulationer om vems ståndpunkter som verkligen återspeglar barnens 

behov föreslår jag att fokusera på pedagogernas och konsumtionssamhällets syften istället. I 

ljuset av ovanstående framgår att medan konsumtionssamhällets fokus ligger uteslutande på 

sin ständiga reproduktion fokuserar man inom pedagogiken på frågor som rör barns 

ömsesidiga utveckling, uppfostran och lärande. Detta faktum synliggör således olika intressen 

där marknadens engagemang kretsar enbart kring egen tillväxt medan pedagogernas syften 

riktas mot den levande individen, där just dennes, eller rättare sagt den andres tillblivelse 

utgör pedagogikens brännpunkt. Här uppkommer en mycket viktigt fråga nämligen vilken 

sorts människor och medborgare vill vi att förskole- och skolpedagogerna bidrar till att 

forma? Eftersom denna studie utgår från att pedagogikens grundläggande fråga utgör 
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förändring snarare än reproduktion krävs det utifrån mitt tolkningsperspektiv utveckling av 

vidare pedagogisk diskurs om hur och på vilket sätt förskolepedagoger kan arbeta i det 

samtida konsumtionssamhället för att skapa utrymme där frågor beträffande barns tillblivelse i 

den värld som består av pluralitet och skillnad ska lyftas fram och diskuteras från olika 

perspektiv. 

7 Förslag på fortsatt forskning 

De frågor som har lyfts fram under denna studies resa kan i mångt och mycket betraktas som 

politiskt icke korrekta eftersom de har synliggjort och ifrågasatt såväl det samtida 

konsumtionssamhällets tendenser att kolonisera det utrymme avsett för mellanmänskliga 

relationer som även skillnaderna mellan intentioner och praktiker i den samtida förskolans 

verksamhet. Den problematik som studien öppnat har belyst flera fenomen som utifrån mitt 

tolkningsperspektiv kräver vidare forskning. Ett av dessa fenomen har förkroppsligats i den 

föreliggande studien med hjälp av uttrycket stressande barndom som har sina rötter i de 

motsägelsefulla krav och förväntningar som samtida barn utsätts för i dagens 

konsumtionssamhälle. Det andra fenomenet har visualiserats i form av det brännande behovet 

av utveckling av ett pedagogiskt förhållningssätt i relation till värdegrundfrågan på förskolan 

och i förskoleklassen. Detta förhållningssätt bör enligt min uppfattning utarbetas på så sätt att 

det bidrar till utveckling av kritiskt tänkande kring konsumtionskultur och 

marknadsföringsfrågor hos barn. Eftersom vi lever i ett konsumtionssamhälle skulle det vara 

givande att studera yngre barns konsumtion även utifrån genus- och didaktiska perspektiv där 

just pedagogiska frågor och inte ekonomiska transaktioner ska utgöra det primära intresset. I 

samband med ovanstående anser jag att det behövs vidare pedagogiska studier där frågor 

beträffande ovannämnda fenomen ska lyftas fram, undersökas och analyseras. 
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Otryckta källor  

Intervjuer 

Intervju 1 – 2014-11-25  (40 min) 

Intervju 2 - 2014-11- 27 (35 min) 

Intervju 3 -  2014-11-28 (40 min) 

Intervju 4 - 2014-12- 02 (35 min) 

Intervju 5 - 2014-12- 03 (40 min) 

 

Observationer 

Observation 1- 2014- 11-25 

Observation 2- 2014-11- 28 

Observation 3- 2014- 12- 02 

Observation 4- 2014- 12- 03   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Informationsbrev och inbjudan till att medverka i en studie 

 

Hej! 

Mitt namn är Lydia och jag läser min sista termin på magisternivå i ämnet Pedagogik på 

Södertörns Högskola. I min magisterexamen ingår att genomföra en undersökning där vissa 

av pedagogikens aktuella frågor kommer att utforskas och vidare belysas i ett skriftligt 

examinationsarbete vid Högskolan.   

Syfte med min studie är att undersöka hur förskolebarns sociala relationer påverkas av 

konsumtion i dagens samhälle. Det är av stort intresse för mig att undersöka hur samtida 

verksamma förskollärare resonerar kring pedagogikens uppdrag, pedagogikens möjligheter 

och begränsningar ifråga om barns sociala relationer och identitetskapande i relation till 

frågor om konsumtion.  

Studien genomförs med hänsyn tagen till Vetenskapsrådets etiska förhållningsregler 

(Vetenskapsrådet 2012) då anteckningar, personuppgifter samt andra uppgifter som möjliggör 

identifiering av individer eller förskola kommer att anonymiseras, behandlas konfidentiellt 

och under tystnadsplikt. Resultaten från undersökningen kommer att användas i min egen 

lärprocess och endast i den aktuella uppsatsen. Deltagande i undersökningen är helt frivilligt 

och kan närsomhelst avbrytas utan närmare motivering.   

Du som accepterar att medverka i studien eller har några frågor kan nå mig via mejl eller 

telefon enligt nedan. Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta mig 

eller min uppsatshandledare vid Södertörns Högskola. 

 

Vänliga hälsningar Lydia 

Tel. nr: xxxxx 

Mailadress: xxxxx  

Kursansvarig lärare/uppsatshandledare: xxxxx  

Södertörns Högskola 

Lärarutbildningen 

106 91 Stockholm 

Tel: nr: xxxxx 

Mailadress: xxxxx 
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FÖRFRÅGAN OM MEDGIVANDE 

 

Var vänlig kryssa i någon av nedanstående ruta, skriv under och returnera blanketten till mig 

innan den XXXX.  

 

 

Jag MEDGER att medverka i studien 

 

 

 

Jag MEDGER INTE att medverka i studien          

 

 

 

 

 

Namn. 

 

Datum. 
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Bilaga 2 

 

FÖRFRÅGAN OM MEDGIVANDE ATT ANVÄNDA DIKTAFON UNDER 

INTERVJUER 

 

Alla intervjuade personer kommer att vara helt anonyma i denna uppsats. Eventuella citat från 

intervjuerna kommer att förekomma under fingerat namn. Intervjuerna kommer att spelas in 

med diktafon.  Men hänsyn till konfidentialitetskravet kommer varken ljudfilerna eller hela 

textfilerna att publiceras. Endast de uttalanden som är relevanta för studiens syfte kommer att 

figurera i uppsatsens resultatdel. 

 

Var vänlig kryssa i någon av nedanstående ruta, skriv under och returnera blanketten till mig 

innan den XXXX.  

 

 

Jag MEDGER att diktafon används 

 

 

 

Jag MEDGER INTE att diktafon används 

 

 

 

Namn. 

 

Datum. 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Bilaga 3 

 

 

Hej föräldrar på xxxx Förskola! 

 

Mitt namn är Lydia och jag läser min sista termin på magisternivå i ämnet Pedagogik på 

Södertörns Högskola. Inom ramen för min magisteruppsats kommer jag att genomföra en 

studie vars syfte är att undersöka hur dagens konsumtionssamhälle påverkar yngre barns 

sociala relationer. Studien innebär att jag kommer att följa förskolans dagliga verksamhet 

under två veckor genom att observera och föra skriftliga anteckningar.  

Studien genomförs med hänsyn tagen till Vetenskapsrådets etiska förhållningsregler 

(Vetenskapsrådet 2012) då anteckningar, personuppgifter samt andra uppgifter som möjliggör 

identifiering av individer eller förskola kommer att anonymiseras, behandlas konfidentiellt 

och under tystnadsplikt.  Resultatet av studien kommer att användas i min egen lärprocess och 

endast i den aktuella uppsatsen. Barnen kommer också att bli åldersadekvat informerade och 

tillfrågade om sin medverkan. Jag vill också informera er om att all medverkan är frivillig och 

kan när som helst avbrytas utan vidare motivering. 

För att kunna genomföra min studie behöver jag ert medgivande för ert barns medverkan. Jag 

ber härmed er att fylla i den bifogade svarstalongen där ni kryssar i om era barn får vara med i 

studien eller inte. Samtliga svarstalonger (även de som avböjer medverkan) ska skickas till 

förskolan eller ges till förskolepersonalen. Jag är mycket tacksam om ni skickar svaren senast 

x dag x månad 2014. Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller 

min kursansvariga lärare vid Södertörns Högskola. 

 

Vänliga hälsningar Lydia 

 

Tel. nr: xxxxx         

Mailadradress: xxxxx 

Kursansvarig lärare/uppsatshandledare: xxxxx  

Södertörns Högskola 

Lärarutbildningen 

106 91 Stockholm 

Mailadradress: xxxxx 
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FÖRFRÅGAN OM MEDGIVANDE 

 

Återlämnas ifylld till förskollärare XXXX innan den XXXX.  

 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn medverkar. 

 

 

Jag/Vi MEDGER INTE att mitt/vårt barn medverkar.          

 

 

 

 

 

 

Namn. 

 

Datum. 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

1. Presentation av studiens syfte. (Generell beskrivning av problemområde)   

2. Presentation av intervjuns upplägg 

3. Tema 1: Presentera dig själv  

-  Namn 

-  Ålder 

-  Utbildning…? 

4. Tema 2: Arbetslivserfarenhet  

- Hur länge har du jobbat som förskollärare/lärare i förskoleklass…? (Varför valde du 

förskolläraryrket?) 

5. Tema 3: Konsumtion och sociala relationer- var finns beröringspunkter? 

- Barns uppfattning om en ”rätt” eller ”fel” sorts konsumtion (kunskap om, 

konsekvenser?) 

- Symbolkonsumtion i barns lek och sociala relationer 

6. Tema 4: Konsumtion och identitetskonstruktion 

- Identitetskonstruktion och sociala relationer 

7. Tema 5: Hur viktiga är materiella ting (t.ex. populära leksaker mm) för barns sociala 

relationer?  

- Kända symbolmärken i relation till inkludering i/ exkludering från gemenskap 

- Gemenskap och utanförskap i relation till värdegrundsfrågan i förskola och 

förskoleklass 

 

8. Tema 6 : Pedagogernas förhållningssätt/praktik i relation till barns konsumtionsmönster 

och identitetskonstruktioner 

9. Tema 7: Utvecklande frågor och svar. Avslutning  


