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Sammanfattning

Syftet med denna studie har varit att lyfta fram utklädningskläder som pedagogiskt material i förskolan. 
Studien är av kvalitativ karaktär och består av fallstudier från tre förskolor med olika pedagogisk inriktning. 
Genom intervjuer med förskollärare och barn samt observationer av barns lek har vi undersökt vilken 
funktion olika utklädningskläder kan ha för barn i förskolan. Vi har även undersökt på vilket sätt placering 
och utbud av utklädningskläder kan påverka barns användande av dem. Med hjälp av ett posthumanistiskt 
perspektiv och begreppen agens och intra-aktivitet har vi sett hur utklädningskläder fått liv och gjort saker 
med barnen. Resultatet visar att utklädningskläder kan fungera som en inspirerande och medbestämmande 
deltagare i barns lek. Vi har även sett hur materialet blivit ett redskap i barns tillblivelseprocesser när de gått 
in i roller och utforskat olika identiteter. Ett bra utbud av utklädningskläder kännetecknas enligt denna studie 
av en mångfald av föränderliga kläder i gott skick och rätt storlek. Utöver detta bör materialet förvaras 
tillgängligt för barnen för att locka, utmana och inspirera till lek. 
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Inledning

Jag hade ingen tanke på själva figuren. Men så fort jag var klädd, fick kläderna och sminkningen mig att  

känna vad han var för människa. Jag började bli bekant med honom och då jag gick in på stora scenen var  

han helt född (...) (Chaplin 1964:145).

Att barn klär ut sig kan ses som ett vanligt förekommande fenomen på svenska förskolor. Små barn 
som tultar omkring i högklackade skor i vuxenstorlek är ingen främmande syn. Vi har båda 
upplevelser av att både barn och vuxna tycker om att klä ut sig, att det lösgör kreativitet och gör att vi 
vågar lite mer. Under en kurs i äventyrspedagogik i förskollärarutbildningen fick vi skapa ett äventyr i 
skogen för en grupp barn. Vi upplevde då hur barnen som deltog lättare “klev in i” fantasins värld när 
de fick på sig sina mantlar och trollsvansar som vi gjort åt dem. Vi tänker oss att utklädningskläder kan 
vara ett material som kan både stimulera och främja barns lek och vill i vår studie undersöka detta 
närmare. Tidigare forskning visar att fantasi- och rollek har en betydande funktion för barns kognitiva 
och sociala utveckling och lärande (Gupta 2009:1052). Rolleken främjar barns förmåga att sätta sig in 
i andras roller och förstå olika sätt att vara och tänka. Samtidigt lär de sig något om sig själva (Erberth 
& Rasmusson 1996:126). Lek generellt har även ett egenvärde, det är roligt och spännande (Lillemyr 
2002; Lindqvist 1996; Löfdahl 2004). Det blir således viktigt att på olika sätt stimulera barn till att 
delta i sådana aktiviteter, till exempel med hjälp av spännande material och inspirerande miljöer. “Barn 
behöver miljöer som inspirerar till olika typer av praktiska verksamheter och handlingar” (Björklid 
2005:11). Vi tror att utklädningskläder kan vara ett spännande och inspirerande material och har därför 
valt att studera hur barnen på tre förskolor använder det.

Vi är även intresserade av materialets placering i lekmiljön samt vilket utbud som erbjuds och om 
detta har någon betydelse för hur materialet används. På de förskolor vi mött i vårt tidigare yrkesliv 
och under vår utbildning har det sett mycket olika ut. Vissa förskolor förvarar kläderna dolda i en korg 
eller låda, på andra förskolor hänger de framme. Vissa har mycket material och vissa har lite. Utbudet 
kan variera mellan att bestå av färdiga kläder såsom prinsessklänningar, skor och hattar till att som i 
waldorfförskolor främst bestå av tygstycken i olika färger där barnen själva får använda fantasin för att 
bestämma vad kläderna föreställer. I en förskola som vi besökt i ett annat sammanhang hade 
utklädningskläderna tagits bort helt för att “det blev så mycket prinsesslek”, som en av pedagogerna 
uttryckte det. Genom att undersöka tre förskolor med olika pedagogisk inriktning och olika utbud av 
utklädningskläder försöker vi få svar på våra funderingar. Frågor vi ställde oss under arbetets gång var: 
Vad är utklädningskläder? Kan man klä ut sig med hjälp av vad som helst? Vem bestämmer vad jag 
föreställer? I denna studie har vi valt att inkludera alla typer av kläder, tygstycken och accessoarer som 
barnen använder för att klä ut sig på förskolorna i begreppet utklädningskläder. Det behöver alltså inte 
vara en “färdig” dräkt eller kostym som ser ut precis som till exempel Batman, utan kan vara till 
exempel ett tygstycke i vilken färg och form som helst. Makten att bestämma vad man blir ligger 
enligt oss helt hos den som klär ut sig.
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Bakgrund

“Det är roligt att klä ut sig” menar barnen som uttalat sig i Elmberg och Lidbecks bok (1998:1-8). 
Författarna menar att alla skådespelare säkert kan intyga att rollen tar form först med den färdiga 
dräkten. Kläder förstärker personligheten, underlättar inlevelsen och gör leken roligare och mer 
spännande. Utklädningskläder lyfter leken en nivå till. Fantasin har ingen gräns, och barnen menar att 
man blir det man klätt ut sig till (Elmberg & Lidbeck 1998:1-8). Lusten att klä ut sig och förställa sig 
finns latent hos människor menar Järleby (2005:70). Människor i alla åldrar uttrycker denna lust, 
denna vilja att vara någon annan för en stund, i olika sammanhang; barn i sin rollek, vuxna i 
exempelvis maskerader och temafester. Företeelsen att klä ut sig beskriver Järleby (2005:70) som “en 
ingång i ett kreativt skapande” där kostymen blir en nyckel som låser upp beteenden som inte annars 
är möjliga. I en intervju med skådespelaren Maria Kulle som SVT (2013) gjort förklarar hon hur hon 
som ung var väldigt blyg och att det var med hjälp av hennes kostym som hon vågade och kunde gå in 
i de roller hon tog sig an. Christine Meltzer, en svensk komiker och skådespelare, berättar i en intervju 
med Expressen (Deasismont 2012:17) att det är när hon får på sig kostym och smink som hon kan hitta 
en roll, “Utklädnaden hjälper till massor. Det är då det verkligen faller på plats”, säger Meltzer i 
tidningen. Holt (1993:7-8) skriver i en handbok om teater, om kostymens roll i en skådespelares 
arbete. Han menar att kostymen hjälper skådespelaren i sin rollgestaltning, att den talar till publiken 
och hjälper till att berätta en historia. Kostymen kan säga lika mycket som ord, skriver han. Kan det 
vara så för barn också? Att de använder utklädningskläder för att komma in i och stärka en roll eller 
berättelse i leken. Som ett verktyg för att utforska olika roller och identiteter. Forskning visar att just 
kläder är ett kraftfullt sätt att både utforska och förmedla vem och hur man är (Jacobson 1994:210; 
Lenz 2002:26-31).

Utklädningskläder som pedagogiskt material i förskolan är enligt oss ett eftersatt område inom 
pedagogisk forskning.1 Den litteratur vi hittat fokuserar sällan eller aldrig på utklädningskläder utan 
tar upp andra material som exempelvis bygg- och konstruktionsmaterial och material för skapande. 
Fron, Fullerton, Morie och Pearce (2007:2) är i sin uppsats om “dress up play” av samma uppfattning 
och skriver att med några få undantag, har lek med utklädningskläder knappt uppmärksammats alls. 
Lite har skrivits om denna typ av lek menar de, även inom områden som berör barns utveckling. Även 
Petrakos och Howe (1996:63) skriver i sin studie att forskningen om hur miljö och material inomhus 
påverkar barns lek är begränsad. Också Hultman (2011:3-9) påpekar att intresset för det materiella, det 
ickemänskliga, under en lång tid varit underordnat inom såväl utbildningsforskning som andra 
forskningsområden. Hultman (2011:3-5) menar att blicken under en lång tid varit riktad främst mot det 
interaktiva, det vill säga mellanmänskliga relationer och samspel. Hon vill med sin avhandling Barn 
linjaler och andra aktörer, istället uppmärksamma förhållandet mellan människa (barn) och material 
och menar att förskolans materiella värld utgör en viktig del i barns subjektskapande. Andra forskare 
som under senare tid intresserat sig för relationen mellan barn och miljö/material är bland andra 
Palmer (2012). Vi måste “vidga det starka fokus vi har på sociala relationer mellan barn, lärare och 
föräldrar till att även gälla det materiella” skriver Palmer (2012:43). Nordin-Hultman (2004) 
undersöker i sin avhandling hur miljö och material påverkar barn i deras tillblivelse. “Det pedagogiska 
materialet utgör (...) möjligheter - eller brist på möjligheter - att skapa intressanta aktiviteter och att 
ställa sig i givande och lärorik relation till omgivningen” skriver hon (Nordin-Hultman 2004:72). 
Även inom andra områden har intresset för materiella relationer börjat uppmärksammas. Persson 
(2007) undersöker i en studie om människors samlande (av exempelvis stenar, frimärken och så 
vidare), relationen mellan människor och ting. Med stöd av Mead talar Persson (2007:79, 134) om 
förhållandet mellan människa och ting som en relation, där samspelet mellan de båda är nödvändigt 
1 Begreppet pedagogiskt material innebär enligt oss allt material som används för lek och lärande.
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för människans sociala och självreflexiva utveckling. Dessa tankar har inspirerat oss i vår 
undersökning och kommer till viss del att utvecklas under kapitlet tidigare forskning.

Varför är då just utklädningskläder som material ett intressant forskningsområde? Leken är enligt 
förskolans läroplan (Lpfö 98/2010:6) viktig för barns utveckling och lärande. Genom leken stimuleras 
barns fantasi, inlevelse och kommunikation samt förmåga till symboliskt tänkande. I den skapande och 
gestaltande leken ges barnet möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 
erfarenheter. Det är pedagogernas ansvar att erbjuda material som främjar leken. Sedan den nya 
skollagen trädde i kraft 2011 ska all undervisning som pågår i förskolan vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet (SFS 2010:2 kap. 5§). Då utklädningskläder är ett vanligt förekommande 
material i förskolan menar vi att det är viktigt att i större utsträckning undersöka vilken funktion detta 
material kan fylla i den pedagogiska verksamheten. Varför klär barn ut sig? Hur använder de 
materialet? Vad gör materialet med barnen? är frågor som bär vår undersökning. Vi har egna 
upplevelser av att utklädningskläder är ett populärt lekmaterial bland barn i förskolan och att det kan 
stimulera barns lek. Det är intressant, menar vi, att få en bättre inblick i hur barnen själva ser på 
utklädningskläder som material, vilket vi ämnar få genom denna studie.

Förskolan vilar på demokratins grund och poängterar allas lika värde (Lpfö 98/2010). En likvärdig 
förskola ska erbjudas alla barn i Sverige (SFS 2010:1 kap. 9§). Det finns dock stor frihet i att forma de 
pedagogiska miljöerna. Ett stort ansvar vilar på förskollärarnas axlar när de pedagogiska miljöerna ska 
utformas. Vilket material ska finnas? Hur ska det vara placerat? Vilka möjligheter ger vi barnen med 
de redskap som erbjuds? Ett motiv till studien är att vi har sett att utklädningskläder är ett vanligt 
förekommande material på förskolor men att utbud och placering kan se ut på väldigt olika sätt. Vi 
undrar om detta har någon betydelse för hur barnen använder det.

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att lyfta fram utklädningskläder som pedagogiskt material i förskolan.

Vi har sammanfattat de funderingar som väcktes under framskrivningen av vår bakgrund i följande 
frågeställningar:

● Vilken funktion kan olika utklädningskläder ha för barn i förskolan?

● På vilket sätt kan placering och utbud av utklädningskläder påverka barns användande av 

dem?

Tidigare forskning

Vi kommer här att redovisa tidigare forskning som är relevant för vår studie. Alla delar handlar inte 
direkt om barn i förskolan, men berör på olika sätt vårt ämnesområde. Vi inleder med att redovisa 
tidigare forskning som lyfter fram utklädningskläder som pedagogiskt material i förskolan. Vi går 
vidare med att skriva om olika sammanhang där människor klär ut sig, för att sedan lyfta fram 
forskning som berör kläder i förhållande till identitet och kommunikation. Till sist skriver vi om vilken 
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roll pedagogiska miljöer och material enligt tidigare forskning har för barn i förskolan.

Utklädningskläder som pedagogiskt material i 
förskolan
Leksaksutbudet på förskolor påverkar barns lek menar Vail och Elmore (2011:38) och betonar vikten 
av ett medvetet urval av material. Författarna kategoriserar utklädningskläder som “social toys” och 
menar att dessa leksaker gynnar social interaktion och kommunikation i leken till skillnad från “isolate 
toys” (till exempel pussel) som främjar ensamlek. Knutsdotter Olofsson (1991:184) beskriver i en 
rapport från ett daghem att accessoarer som mössor och kronor kan underlätta till exempel vid 
dramatisering av sagor. “Utklädningsgrejor stimulerar direkt därför att när man har något på sig, så är 
det lätt att bli någon annan. Kläderna bör vara sådana att de går att använda i olika sorters lekar och 
även inbegripa pojkarna och deras fantasifigurer” (Knutsdotter Olofsson 1991:188). Enligt Åm (i 
Knutsdotter Olofsson 1991:121) överskrider barnen gränser i sitt eget medvetande när de skapar 
lekens berättelse. De intar omgivningen i fantasin och lyfter sig själva ur en vardaglig verklighet. 
“Med trollformeln `på låtsas´ skapar barnen en sfär där allt är möjligt och där man kan vänta sig 
spänning, överraskningar och infall”. Gupta (2009:1052) beskriver i sin studie ett projekt med 
fyraåringar som visar att barn genom dramalek utvecklar både språkliga, sociala, känslomässiga, 
kognitiva och problemlösande förmågor samt lär sig att ta andras perspektiv. Dramaleken stärker även 
barnens självkänsla och sammanhållningen i barngruppen. I dramaleken använder barnen gärna 
utklädningskläder som rekvisita, och författaren menar att materialet och den fysiska miljön är några 
av de komponenter som bidragit till att projektet blev så lyckat (Gupta 2009:1045, 1053).

Utklädningskläder är ett av de noga utvalda material som kan ingå i den trygga och välkomnande 
miljö lekterapister skapar för sin verksamhet skriver Porter, Hernandez-Reif och Jessee (2009:1028).2 
Författarna kategoriserar utklädningskläder som “realistic toys” med intentionen att värma upp barnen 
inför terapisessionen (Porter et al. 2009:1031). Åm menar att leksaker i form av ting ofta har en 
underordnad roll, de är rekvisita i en spontan teater (i Knutsdotter Olofsson 1991:121). Mamma, 
pappa, barn-lekar är enligt Blaise (2005:103) ett vanligt förekommande tema i rollek. Ett annat vanligt 
förekommande tema hon sett är att flickor vill göra sig söta och vackra. Prinsessklänningarna i 
rollekshörnan användes flitigt i Blaises (2005:95) studie, och flickorna fick ofta höra kommentarer 
från både kompisar, personal och föräldrar hur vackra de såg ut. “Barnens repliker avslöjar deras inre 
tankar” menar Knutsdotter Olofsson (1991:50). Genom att lyssna på vad barnen säger i rolleken kan vi 
närma oss barnets perspektiv i leken. Det är inte alltid lätt att se vad barnen klätt ut sig till, och då kan 
det vara särskilt intressant att lyssna på deras repliker menar hon.

Att klä ut sig, från levande rollspel till teater och 
Cosplay
Att barn klär ut sig och engagerar sig i rollekar kan ses som ett vanligt fenomen. Att vuxna klär ut sig  
och leker är däremot inte lika vanligt och accepterat. Det finns dock sammanhang där även vuxna klär 
ut sig och leker med olika roller och identiteter, såsom på maskerad, i teatersammanhang, i levande 
rollspel och i Cosplay (en abbreviation av orden costume och play). Varför klär deltagare i dessa 
sammanhang ut sig? Vilken betydelse har kostymen - kläderna, för deras rollgestaltning? Detta är 
frågor som tidigare forskning i detta avsnitt ämnat svara på.
2 Porter, Hernandez-Reif och Jessee (2009:1025) refererar till Hall, Kaduson, och Schaefer (2002) och 

beskriver lekterapi som en interpersonell process där en lekterapist genom lek hjälper barn med beteende-, 
emotionella och traumatiska problem och underlättar deras inlärningsförmågor.
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Peirson-Smith (2013) har studerat fenomenet Cosplay.3 Hon undersöker varför ungdomarna klär ut sig, 
hur det känns att ta en annan roll, hur de väljer kläder och varför just kläder är ett bra sätt att leka med 
fantasin. Studien visar att deltagarna använder utklädningskläder för att överskrida gränser, utforska 
multipla identiteter och bli någon de inte kan vara i verkligheten.4 Många beskrev det som en 
fantasifull flykt från det vanliga livet och den egna personen. Andra menade att de med hjälp av 
kostymen kunde ta fram personliga sidor som de normalt inte visade. Nästan alla svarade att de både 
kände sig och betedde sig annorlunda i sina kostymer. Vissa kände sig stärkta (Peirson-Smith 2013:77-
79, 88-90, 98-100). Peirson-Smith talar om utklädningskläders förmåga att transformera bärarens 
identitet:

The wearing of an extraordinary costume connected to a theme symbolically transforms the identity of the 

player, enabling them to represent their ordinary self in a new guise through role play (2013:79).

Utklädnadskostymen beskrivs av Stone (1995, refererad i Peirson-Smith 2013:79) som ett sorts 
magiskt redskap, “a kind of magical instrument” som hjälper deltagaren att lämna rollen som sig själv 
och gå in i en annan.  Peirson-Smith (2013:104-105) menar att fenomenet Cosplay kan ses som en 
social process, där deltagarna får möjlighet att uttrycka sig både individuellt och kollektivt genom sina 
kläder. Samtidigt som kostymen skiljer dem från andra människor, finner de en gemenskap med andra 
som klär ut sig.

I en studie om levande rollspel av Falk och Davenport (2004) beskrivs hur deltagare i spelet använder 
sig av olika rekvisita. Levande rollspel kan definieras som ett sorts spel i en påhittad värld där 
deltagarna tar sig an olika roller som de lever ut. Deltagarna bestämmer ett tema och en plats där 
rollspelet ska utföras och bygger sedan upp en berättelse tillsammans under spelets gång. Ofta är 
deltagarna inspirerade av böcker, filmer eller dataspel. Spelets karaktär kan liknas vid improvisations-
teater, med skillnaden att det inte finns någon publik. Andra definierar levande rollspel som en form av 
uttryck, individuellt och kollektivt. Möten där människor genom sina karaktärer och olika identiteter 
kan relatera till varandra i en fiktiv värld. Oavsett definition handlar rollspel i grunden om att 
dramatisera en låtsasvärld (Falk & Davenport 2004:128-129). Förutom deltagarnas handlingar, spelar 
kläder och rekvisita en stor roll för rollspelets kvalitet. Kläderna ses som rollförstärkande, både för 
övriga deltagare och för den som spelar rollen. Rekvisitan gör spelet och karaktärerna mer trovärdiga 
och gör därmed deltagarna mer involverade och engagerade. Miljö och rekvisita beskrivs som 
medierande, det vill säga som konkreta redskap som hjälper spelaren att förstå och ta till sig spelet 
(Falk & Davenport 2004:135-136).

Detta kan liknas med hur kläder används inom teater, där kostymen ofta ses som en viktig komponent 
i skådespelarens uppgift att gestalta en annan person. Topham och Schweitzer (2012:33), som 
undersökt vilken betydelse kostymen har för några skådespelare på en teater i England, beskriver det 
som att det skapas en relation mellan skådespelaren och kostymen. En intervjuad skådespelare i 
studien betonar att kostymen har en betydande roll i hennes gestaltandeprocess. Hon beskriver det som 
att kostymen leder henne i hennes sökande efter en viss karaktärs egenskaper. När hon får på sig 
kostymen så känner hon hur karaktären ska röra sig och bete sig. Kläderna samarbetar med karaktären, 
menar hon (Topham & Schweitzer 2012:33-35).

3 Cosplay beskrivs i studien som ett fenomen där ungdomar i Sydostasien träffas och klär ut sig i olika 
costumes - utklädningskläder, inspirerade av filmer, böcker, japanska mangaserier och så vidare. 

4 Begreppet multipla identiteter innebär enligt Nordin-Hultman (2004:176) att människor innehar många olika 
sätt att vara på, olika identiteter, som betonas mer eller mindre i skilda situationer och sammanhang.
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Identitetsskapande och kläders betydelse
Kläder är kultur, har en magisk betydelse och speglar bärarens makt och status, sociala ställning och 
klasstillhörighet (Bond 2002:11). Kläder kan ses som ett visuellt språk, ett uttrycksmedel, som ett sätt 
att kommunicera. “(R)eading clothing is a part of human interaction”, skriver Lenz (2002:26). Genom 
att granska de kläder en människa bär, gör vi antaganden om vem personen är. Klädsel är ett av de 
primära sätt genom vilket människor delar med sig av sin identitet (Lenz 2002:26-31), en av många 
kanaler genom vilken vi kan presentera oss för varandra (Jacobson 1994:30). Kläderna håller aldrig 
tyst, menar Jacobson (1994:22, 44) i sin avhandling och beskriver klädsel som yttre kommunikation. 
Oavsett om det är vår intention eller inte, talar kläderna sitt eget språk och berättar saker om oss. De 
säger något om våra värderingar och attityder, om våra inre drömmar och önskningar, om det liv vi 
lever eller vill leva (Jacobson 1995:22; Stone 1962/1995:28). Jacobson (1994:16, 41, 124) använder 
sig av Ziehes begrepp självgestaltning och identitetsutprovning som kan förstås som att människor 
under hela livet omprövar och omformulerar sina identiteter. Identiteten ses således som föränderlig. 
Författaren tar som exempel upp ungdomars exprimenterande med olika roller och uttrycksformer. 
Kläder kan förmedla allt från politiska åsikter till musiksmak och skapa en känsla av både gemenskap 
och avståndstagande (1994:162, 194). Kläder kan även fungera stärkande. Genom att till exempel klä 
sig som punkare kan en osäker person bygga upp sitt självförtroende och prova på roller han eller hon 
inte brukar ta. Jacobson (1994:210) beskriver även hur personer inom vissa yrkesområden använder 
sig av uniform för att stärka sig själva i sin yrkesroll, till exempel poliser och väktare. Uniformen ger 
individen en särskild identitet och kan ge bäraren auktoritet och legitimitet att handla på ett visst sätt. 
Med hjälp av kläder kan vi även anpassa oss efter olika situationer och sammanhang, till exempel vid 
festtillfällen eller vid möten med specifika människor (Jacobson 1994:125). Hurd och Olsson 
(2005:17) menar att människor lär sig att anlägga en persona, en teatermask, genom att klä sig på 
varierande sätt i olika sammanhang. Klädsel ses som en identitetsskapande praktik som vi kan välja att 
bejaka, manipulera, dölja oss bakom eller utmana.

Hurd och Olsson (2005:23) beskriver kläder som medierande, att de sänder ett budskap till 
omgivningen. Klädernas retorik genererar koder för hur vi ska tolka och förstå varandra. Nelson och 
Svensson (2005:37) lyfter fram utklädningskläder som en semiotisk resurs som möjliggör och 
underlättar för barn att gestalta olika roller i leken. Författarna menar att leksaker ingår i det menings-
skapande som barn ägnar sig åt när de leker och utforskar sin omvärld. Leksaker har symboliska 
värden och kan ses som tecken, en sorts “kommunikationens redskap”med vilka barn kan uttrycka 
vem de är eller hur de vill bli sedda (Nelson & Svensson 2005:37, 41-42). Owyong (2009:194) 
beskriver i en studie kläder som semiotiska system, och menar att detta synsätt behöver erbjudas mer 
uppmärksamhet. Genom ett semiotiskt perspektiv ses kläder som ett språk som kommunicerar något 
om den kultur vi lever i. Owyong menar att “clothing semiotics” innehar en enorm potential av 
meningskapande och att våra kläder uttrycker mycket mer än vad vi är avsiktligt medvetna om. Man 
skall därför inte ta för givet att kläder sänder ut de budskap man tänkt sig (Owyong 2009:195). 
Författaren vidareutvecklar Twains uttryck: “clothes make the man” med att i sin studie visa att rätt 
kläder även kan göra mannen mäktig (Owyong 2009:209). ”Clothing semiotics” spelar enligt 
författaren en nyckelroll i ett brett spektrum av multimodala texter, allt ifrån reklambilder till rollspel 
(Owyong 2009:194). Owyong menar även att clothing semiotics alltid bör ses som en del av flera 
andra uttryck i ett multimodalt samspel, och att de alltid bör analyseras tillsammans med andra 
semiotiska system. “Most commonly, clothing semiotics is intimately entwined with body semiotics, 
gestures and facial expressions in the creation and communication of meaning” (Owyong 2009:192).
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Pedagogiska miljöer och material
Varefter leken utvecklas får det pedagogiska rummet en magisk innebörd som formuleras och fastställs 
av de lekandes fantasi (Knutsdotter Olofsson 1991:126). Miljöns utformning har dock betydelse för 
barns sociala interaktion och vilken typ av lek som leks skriver Petrakos och Howe (1996:65). 
Trageton (2009:19) menar att många förskolor har stora rent fysiska hinder för barns lek med olämplig 
inredning och utrustning som kan hindra eller förstöra leken. Den fysiska planeringen av utrymme och 
material avspeglar enligt honom de pedagogsika grundinställningarna (1996:19). När de fysiska 
ramfaktorerna som utrymme och material är optimalt tillgodosedda, då blommar leken och barnen 
hittar själva det material de behöver (Trageton 2009:20). Även Björklid (2005:11) anser att miljön ska 
vara självinstruerande så att barnen kan klara sig själva och inte behöver be om hjälp. Lekmiljöer där 
barnen har möjlighet att själva bestämma tema för leken gynnar i högre grad en mer kreativ låtsaslek 
(till exempel med karaktärer som rymdvarelser) än miljöer som är begränsande och statiska, hävdar 
Droege och Howe (i Petrakos & Howe 1996:65-66). Petrakos och Howe (1996:74) refererar till 
Pulanski (1973), Elder och Pederson (1978) samt Overton och Jackson (1973) och nämner 
utklädningskläder och fordon som exempel på mindre förutbestämda material. Dessa främjar högre 
nivåer av låtsaslek eftersom barnen själva får använda sin fantasi för att bestämma vad de ska 
föreställa, till skillnad från mer eller mindre realistiska material (till exempel tåg eller klossar).

Bra lekscener handlar enligt Knutsdotter Olofsson (1991:126) mer om fantasi, inlevelse och respekt än 
om stora resurser. Att ha respekt för barn innebär enligt Björklid (2005:53-54) att ge barnen utrymme 
och erbjuda utmaningar, spänning och äventyr. Björklid menar vidare att miljön har betydelse för 
barns identitetsskapande. Skantze (1989 i Björklid 2005:33) påpekar vikten av variation i den fysiska 
miljön. Nordin-Hultman (2004:72) menar att det pedagogiska materialet utgör möjligheter - eller brist 
på möjligheter - att skapa intressanta aktiviteter, och påpekar även att materialet bär på föreställningar 
om hur barn bör vara som pojkar respektive flickor. Beaty (1992) och Hendricks (1988) (refererade till 
i Petrakos & Howe 1996:74) menar att ett brett utbud av material för dramalek kan öka barns aktivitet 
i leken. Nordin-Hultman beskriver en studie av svenska förskolors pedagogiska miljöer som visar ett 
påfallande likartat utbud av leksaker och att materialet generellt är sparsamt. På förskolorna saknas 
ofta material som fångar och inspirerar barnen till lek, och materialet beskrivs som urladdat vad gäller 
spänning och nyhetsvärde (Nordin-Hultman 2004:55-57). Typiskt för den pedagogiska miljön på 
svenska förskolor är enligt Nordin-Hultman (2004:74-76) att visst material (ofta signalstarkt, det som 
tilltalar barnen mest) placeras i periferin, oåtkomligt för barnen, till exempel i rum som barnen ej har 
tillgång till eller på hyllor högt upp, medan annat material finns tillgängligt för barnen hela tiden. 
Dimensionen centrum och periferi blir då starkt betydelsefull (Nordin-Hultman 2004:77).

Avslutande tankar kring tidigare forskning
Vi har i detta kapitel tagit upp tidigare forskning som vi anser är relevant för vår studie. Som vi nämnt 
tidigare är forskning om barn och utklädningskläder mycket begränsad och vi har därför, till viss del, 
förts in på studier som belyser samma frågor men med vuxna i fokus. Vi är alla människor. Att dela 
upp världen i dikotomier skulle innebära att man skiljer barn och vuxna åt och ställer dem i motsats till 
varandra. Vi ser ingen nytta i att göra denna uppdelning. Det som visar sig i studier om vuxna kan, 
menar vi, ge oss en fingervisning om hur det skulle kunna se ut även i sammanhang där barn studeras. 
Det är fullt möjligt att barn klär ut sig av samma anledning som vuxna, och vice versa. Exempelvis för 
att ta steget in i en fantasivärld och bli någon annan. 
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Teoretiskt perspektiv

Då vi med vår studie ämnar undersöka barns förhållande till utklädningskläder har vi i kommande 
analys valt att utgå ifrån ett posthumanistiskt perspektiv där värde ges även till den materiella världen 
(Barad 2007; Hultman 2011). Vi kommer nedan att kort redogöra för perspektivet genom att förklara 
några av dess huvudbegrepp. Då begreppen på många sätt hör ihop kan avsnitten till en viss del te sig 
flyta ihop.

Agens
Hultman (2011:2) beskriver posthumanismen som en teori som “uppmärksammar det ickemänskligas 
agens”. Agens innebär en kraft som får något att hända (Hultman 2011:31; Palmer 2011:43). Inte bara 
människor utan även djur, ting, maskiner, naturen och annat “icke-mänskligt”, ses som med-
konstruktörer av den värld vi lever i. Hultman (2011:9) beskriver det som att ting, utöver att vara 
“ödmjuka tjänare” kan ses som “koreografer” av den värld vi lever i. De är alltså inte endast passiva 
objekt som vi människor kontrollerar och använder oss av, utan aktiva aktörer, eller med Barads ord 
performativa agenter, som  gör något med oss människor på samma sätt som vi gör saker med dem. 
Det material som finns runt omkring oss påverkar hur vi  tänker, handlar och rör oss, det sätter igång 
saker, uppmanar och erbjuder möjligheter, och är således med och skapar de villkor under vilka barn 
blir till (Hultman 2011:9-14, 17, 31-32). Ting såväl som människor utför händelser, påverkar och 
förändrar situationer (Bennet 2004, refererad i Hultman 2011:32). Det mänskliga och icke-mänskliga 
“co-producerar” varandra, skriver Hultman (2011:14). Utifrån ett posthumanistiskt perspektiv är vi 
således aldrig helt självständiga och autonoma.

Intra-aktivitet
Enligt Barad (2003:808) ifrågasätter ett posthumanistiskt synsätt den förgivettagna uppdelningen 
mellan det mänskliga och icke-mänskliga och undersöker de praktiker där denna skiljaktighet skapats. 
Barad (2007:183-184) använder i sin teori om agentisk realism begreppet intra-aktivitet för att 
beskriva det samspel som uppstår i mötet mellan människor och material. ”The world is a dynamic 
process of intra-activity and materialization in the enactment of determinate causal structures with 
determinate boundaries, properties, meanings, and patterns of marks on bodies” skriver Barad 
(2007:140). Även det materiella, tingen och miljön, påverkar oss i vår tillblivelse och hur vi 
“materialiseras som individer” (Palmer 2011:44). “All bodies, not merely `human´ bodies, come to 
matter through the world´s iterative intra-activity- its performativity” (Barad 2003:823). Därmed blir 
vi till i ett ständigt pågående flöde av intra-aktiviteter, där vi kopplar ihop oss med och skapar 
förbindelser med andra kroppar, mänskliga såväl som icke-mänskliga. Agensen är således inte något vi 
går runt och bär på. Det är först när när vi sammanlänkas och skapar relationer till andra aktörer som 
agens uppstår och vi skapar möjligheter att bli till och skapa något nytt (Barad 2003:826-827; Hultman 
2011:40). Anhängare till det spår inom posthumanismen som benämns som actor-network theory 
menar att vi lever i nätverk av aktörer som hela tiden kopplar upp sig mot varandra. Hultman 
(2011:32) beskriver det som en “myriad av aktörer” stora som små, levande som döda, som förhåller 
sig till och påverkar varandra, kommunicerar och utbyter kreativitet. Vi är således aldrig ensamma i 
vår tillblivelse utan samkonstitueras ihop med många andra aktörer i ett ömsesidigt beroendetillstånd. 
Dessa materiella relationer kan vara både negativa och positiva och både möjliggöra och omöjliggöra. 
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I pedagogiska praktiker innebär detta att även det sociomateriella arrangemanget påverkar barns 
möjligheter att bli till (Hultman 2011:74-77).

Identitet och subjektskapande i en materiell värld
Nordin-Hultman (2004:168) beskriver hur barn enligt en poststrukturell subjektsyn inte är utan blir på 
olika sätt i relation till de möjligheter de ges utifrån till exempel den pedagogiska miljön. Barnen 
förstår sig själva, och uppfattas och bedöms av andra, inom de normativa föreställningar om barn som 
dominerar i sammanhanget. Ett barns identitet är ständigt föränderlig och barnets “själv” skapas 
genom handlandet i ett flöde av relationer, material och aktiviteter (Nordin-Hultman 2004:171). 
Subjektskapande pågår hela tiden, och varje barn/människa innehar multipla identiteter (Nordin-
Hultman 2004:176). Nordin-Hultman (2004:76) menar att detta synsätt flyttar fokus från 
individualisering till möjligheter, hinder och normer i den pedagogiska miljön. Hon skriver att: “när 
man säger något om ett barn säger man därmed också alltid något om barnets sammanhang och miljö.”

Metod

Litteratursökningar för detta arbete har gjorts i Stockholms universits databas i elektroniska tidskrifter, 
exempelvis Early childhood education journal, Journal of research in childhood education och early 
childhood research quarterly. Vi har även använt Stockholms stadsbiblioteks databas och google 
scholar för att hitta tidigare forskning. Eftersom utbudet av tidigare forskning om utklädningskläder är 
sparsamt har vi utvidgat sökningen till att omfatta flera områden där utklädningskläder eller kläder och 
identitetsskapande kan vara omnämnt. Sökord vi använt är utklädningskläder, klä ut, kostym, dräkt, 
karneval, kläder, identitet, rollek, drama, posthumanism och agens. Vi har även använt de engelska 
sökorden post humanism, agency, clothes, play material, role play, dramatic play, masquerade, 
costume och costume play.

Val av metod
Denna undersökning har en kvalitativ ansats. Detta innebär att verkligheten ses som en individuell, 
social och kulturell konstruktion som syftar mot att undersöka hur människan tolkar och uppfattar 
världen. Till skillnad från det traditionella, naturvetenskapliga förhållningssättet där verkligheten ses 
som objektiv och individen separerad från omvärlden ses den i det kvalitativa perspektivet som 
subjektiv där individen är en del av verkligheten. I det traditionella förhållningssättet registrerar och 
“mäter” man en mer eller mindre given verklighet. Man formulerar teorier och prövar om de kan 
verifieras eller falsifieras. Det kvalitativa synsättet riktar intresset mer mot individen och hur denne 
formar och tolkar “sin” verklighet. Forskaren, observatören, finns nära det studerade subjektet och 
människan är (ofta i interaktion med andra människor) det huvudsakliga instrumentet (Backman 
2008:53-54).

Undersökningen består av tre fallstudier. Fallstudier är en kvalitativ strategi där ett fenomen undersöks 
i sin realistiska miljö eller kontext och gränserna mellan fenomen och kontext inte är givna (Backman 
2008:55). Strategin är särskilt lämpligt för denna typ av studie eftersom den skapar möjligheter, i detta 
fall observationer, att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem under en begränsad 
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tidsperiod (Bell 2006:20). Kritiker menar dock att fallstudier innefattar en risk för snedvridna resultat 
på grund av att det är svårt att kontrollera resultaten. De menar att det inte går att generalisera 
resultaten från fallstudier och ifrågasätter värdet med att studera en enda händelse eller företeelse (Bell 
2006:21). Fallstudier kan ha olika avsikter. Den kan vara beskrivande (deskriptiv), förklarande eller 
undersökande (explorativ) (Backman 2008:55). Denna fallstudie är av deskriptiv karaktär med 
avsikten att beskriva hur barnen på tre förskolor använder utklädningskläder i sin lek samt hur några 
barn och förskollärare tänker om utklädningskläder. Vi undersöker vad utklädningskläder kan ha för 
betydelse för barn i förskolan. En explorativ studie däremot, kräver att projektet har en experimentell 
eller möjligen longitudinell design, vilket denna studie inte har.

Urval och avgränsningar
Urvalet av förskolor avgränsades till tre förskolor för att passa studiens storlek. Ett kriterium var att 
utbud och placering av utklädningskläder skulle skilja sig åt mellan de tre förskolorna för att erbjuda 
studien så stor variation som möjligt. Vi kände sedan tidigare till att waldorfförskolor ofta använder 
sig av abstrakta utklädningskläder, vilket vi fann intressant, och valde därför att kontakta en sådan. En 
avgränsning vi tidigt bestämde oss för var att inte filma eller fotografera barnen. Detta för att minska 
materialets omfattning. Observationerna begränsades till ett tillfälle och en timme per förskola av 
samma anledning. En avgränsning gjordes även när vi valde att endast studera förskolornas äldre barn. 
Detta för att vi ville använda oss av barnintervjuer som metod, vilket vi ansåg var lättare att genomföra 
med barn som erövrat det verbala språket. Barnintervjuerna avgränsades till att omfatta två, sex 
respektive sju barn på förskolorna. På de två senare förskolorna delades barnen upp på två intervjuer 
för att underlätta arbetet. Förskollärarna hjälpte oss med urvalet av barn för att det skulle vara barn 
som fått godkännande från föräldrarna att delta och själva ville delta i studien. Antalet intervjuade och 
observerade barn skiljde sig därför åt mellan förskolorna i studien. Några av de barn som intervjuades 
var inte med under observationerna. Detta hade dock ingen betydelse då intervjun fokuserade på 
utklädningskläder generellt och inte handlade om det som just observerats. Vi gjorde intervjuer med en 
förskollärare från varje förskola. Intervjuerna med förskollärare begränsades till 30 minuter vardera 
och barnintervjuerna till cirka 20 minuter per förskola för att materialet skulle bli hanterbart och (så 
gott som) endast innehålla relevant information. Kriterier för urval av vuxna informanter var 
genomförd förskollärarutbildning samt att de arbetade på den avdelning vi observerade. Kriterier för 
urval av citat ur observationer och intervjuer gjordes med tanke på vad som var relevant för att få svar 
på forskningsfrågorna. En mer ingående beskrivning av förskolorna och deltagande förskollärare och 
förskolebarn finns under rubriken resultat (se sida 19).

Insamlingsteknik
Vi har använt oss av intervjuer och observationer som metod i denna fallstudie. Intervjuerna har varit 
strukturerade med samma frågor till informanterna på de tre förskolorna (se bilaga 2 och 3). En 
strukturerad intervju har i denna studie varit lämplig då specifik information varit önskad. Vid 
ostrukturerade intervjuer finns risken att arbetet genererar så mycket information att man inte vet hur 
man ska hantera den, och därför inte heller får reda på det som efterfrågas (Bell 2006:163). Ett visst 
utrymme för följdfrågor har dock funnits vilket har bidragit till att informationen fördjupats och 
förtydligats. Konstruktionen av intervjufrågorna bygger på studiens syfte och frågeställningar. 
Intervjuerna med förskollärare inleddes med vida frågor för att avslutas med mer specifika frågor. 
Fördelar med intervju i stället för enkät som metod är att man i en intervju kan följa upp idéer och gå 
in på motiv och känslor på ett sätt som inte är möjligt i en enkät. Kroppsspråk, tonfall och mimik kan 
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ge information som ett skriftligt svar inte avslöjar, och följdfrågor kan fördjupa och utveckla 
informantens svar. En nackdel med intervjuer är dock att de är tidskrävande (Bell 2006:158). 
Transkriberingen av materialet tar lång tid och en studie av denna omfattning kan därför endast 
innehålla ett fåtal intervjuer. Vid intervjuerna med förskollärare gjordes även ljudupptagning. Detta 
hjälpmedel gör att informanternas svar blir mer precisa eftersom man kan gå tillbaka och lyssna 
många gånger när materialet transkriberas. Om svaren  i stället endast noteras skriftligt under intervjun 
finns risken att man missar information då det enligt oss är svårt att lyssna och skriva samtidigt.

Genom observationer av barns lek inomhus har vi sett exempel på hur barnen använder utklädnings-
kläder. Vi har även observerat utbud och placering av utklädningskläderna för att få svar på om detta 
har någon betydelse för hur barnen använder utklädningskläder. Backman (2008:58) beskriver 
observation som en komplicerad process, en “avläsning” av verkligheten som är beroende av 
observatören som ett tolkande subjekt. Han menar att ett subtilt samspel pågår mellan aktiviteterna och 
processerna i detta momentet. 

Vid observationerna av barnens lek samt vid barnintervjuerna använde vi oss av fältanteckningar i 
form av spaltdokumentation. I ena spalten noterades vad barnen gjorde, till exempel hur de använde 
utklädningskläderna, och i den andra spalten noterades det verbala språket. Spaltdokumentation är ett 
mer effektivt sätt att dokumentera än exempelvis ett löpande protokoll då man i spaltform ofta 
uttrycker sig mer kortfattat. En annan fördel är att man redan från början sorterar det man ser och hör 
vilket underlättar att se mönster i barnens aktiviteter (Wehner-Godée 2011:50-51).

Genomförande
Vi kontaktade inledningsvis förskolorna via telefon och ställde några frågor för att se om de passade 
vår studie. Vi ville hitta tre förskolor där utklädningsklädernas utbud och placering skilde sig åt. 
Därefter mailade vi blanketten (se bilaga 1) som delades ut till föräldrarna för att få deras 
godkännande angående barnens deltagande i vår studie. Innan vi besökte förskolorna bad vi 
personalen att inte ändra något i miljön, till exempel lägga fram utklädningskläderna inför vårt besök 
eftersom vi var intresserade av hur utlädningskläderna var placerade. På plats inventerade vi utbudet 
av utklädningkläder samt observerade materialets placering. Observationerna pågick därefter i cirka en 
timme under barnens ”fria lek”, och utfördes i det rum på avdelningen där barnen hade tillgång till 
mest utklädningskläder. Vi valde att båda två deltaga vid observationer och intervjuer för att få två 
olika perspektiv på händelserna. Detta var dock ej möjligt på waldorfförskolan där endast en person 
tilläts vistas i barnens lekrum och vi var tvungna att dela på oss. Vi var deltagande observatörer på så 
sätt att vi var fysiskt närvarande i rummet, samtidigt som vi ser oss som icke-deltagande, passiva 
observatörer eftersom vi inte deltog i aktiviteterna och försökte att inte störa barnens lek. Däremot 
svarade vi förstås när barnen pratade med oss. Innan observationen berättade vi för barnen att vi ville 
titta på hur de lekte. Dock avslöjade vi inte att studien handlade specifikt om utklädningskläder då vi 
inte ville styra barnen till att leka med just detta material. Så fort något av barnen använde 
utklädningskläderna började vi föra spaltdokumentation. För att få en tydligare bild av sammanhanget 
noterade vi även vad andra barn i rummet lekte med, dock ej i detalj. Vi var medvetna om risken att 
barnen vid tillfället för observationen eventuellt inte skulle välja att använda utklädningskläderna. 
Därför hade vi bestämt oss för att om barnen fortfarande inte visade något intresse alls för 
utklädningskläderna efter 30 minuter av observationen skulle vi på något sätt försiktigt försöka 
inspirera dem till att närma sig materialet. Till exempel genom att någon av oss observatörer skulle 
kunna ha gått fram till utklädningskläderna och tittat och känt lite på dem. Detta blev dock ej 
nödvändigt eftersom barnen använde utklädningskläderna på alla tre förskolorna vi besökte. På 
waldorfförskolan hade denna reservplan dock ej varit möjlig att genomföra eftersom förskolläraren 

16



hade instruerat oss att i enlighet med waldorfpedagogiken ej prata med barnen eller på annat sätt störa 
deras lek, vilket vi självklart respekterade. På I Ur och Skur-förskolan och förskolan utan särskild 
pedagogisk inriktning gjordes barnintervjuerna i två omgångar då det underlättade att inte prata med 
alltför många barn samtidigt.

Databearbetning och analysmetod
Då en posthumanistisk förståelse genomsyrar hela vårt arbete kunde vi under arbetet med data-
bearbetning och analysarbete uppleva hur materialet fick agens och gjorde saker med oss (Hultman 
2004:31). Transkriptionerna och fältanteckningarna fungerade som medkonstruktörer av den kunskap 
som växte fram. Nya tankar och idéer uppstod i mötet mellan oss forskare och det materiella.

Efter genomfört fältarbete transkriberades ljudupptagningarna och fältanteckningarna renskrevs på 
dator, vilket även innebar att materialet redan här organiserades, strukturerades och tolkades. De delar 
av intervjuerna och observationerna som inte handlade om utklädningskläder utelämnades för att 
begränsa materialets storlek och för att hålla studien kvalitativ. Att göra detta urval är enligt Backman 
(2008:60-61) nödvändigt vid en kvalitativ analysmetod då datamassan ofta är omfattande vilket den 
var i vårt fall. Vidare läste och studerade vi det utvalda materialet i sin helhet för att sedan välja ut 
användbar information och sortera denna efter teman. Utifrån de utskrivna transkriberingarna och 
spaltdokumentationerna letade vi efter och färgmarkerade betydelsebärande ord, mönster och områden 
som vi såg som relevanta och intressanta för analys och som därmed kunde hjälpa oss att besvara våra 
forskningsfrågor. Att organisera sitt material på detta sätt bidrar enligt Backman (2008:31) till över-
skådlighet. Huvudgrupperna som materialet delades upp i var information som handlade om vad 
barnen gör med utklädningkläderna samt information om utbudet och placeringen av utklädnings-
kläderna. Detta material har sedan lästs upprepade gånger och analyserats i förhållande till vårt 
teoretiska perspektiv samt tidigare forskning. De centrala begrepp vi haft i åtanke under vår analys-
process har i första hand varit agens och intra-aktivitet men har även innefattat exempelvis materialets 
tillgänglighet och kvalitet som speglar våra forskningsfrågor.

Forskningsetiska aspekter
Med hänsyn till de personer som deltagit i vår studie har vi under vårt arbete följt Vetenskapsrådets 
forskningsetiska regler. Enligt Vetenskapsrådet (2002:6) måste den som utför ett undersökande arbete 
förhålla sig till fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Dessa krav har vidare utvecklats i Vetenskapsrådets dokument God forskningssed 
(Hermerén 2011). Vi har tagit del av båda dokumenten inför och under vårt arbete.

Informationskravet innebär att de personer som deltar i studien får information om studiens syfte samt 
deras uppgift/roll i studien. De ska vidare få information om att deltagandet är frivilligt och att de när 
som helst kan avbryta. Vi har följt detta genom att redan vid första kontakttillfälle upplysa 
pedagogerna om studiens syfte samt deras roll i undersökningen. Även föräldrar har fått information 
om studien via brev. Barnen har informerats om vår närvaro både innan och i samband med vårt besök. 
Vi har till exempel berättat för barnen att vi vill veta mer om hur de leker (Vetenskapsrådet 2002:7-8; 
Hermerén 2011:18-19).

Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska lämna samtycke angående deras eventuella medverkan. 
För personer under 15 år bör samtycke hämtas även från förälder/vårdnadshavare. Pedagogerna i vår 
studie gav oss samtycke muntligt. Föräldrarna gav oss skriftligt samtycke genom att svara på det 
informationsbrev vi skickade ut. Barnen gav sitt samtycke muntligt i samband med observationer och 
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intervjuer (Vetenskapsrådet 2002:9-11; Hermerén 2011:42-45). I början av barnintervjuerna pratade vi 
med barnen om vad en intervju är för något och frågade om de ville svara på några frågor. Vi berättade 
att vi var nyfikna på vad de tycker och tänker och att de fick svara precis som de ville, för att det inte 
finns något rätt eller fel.

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna ska hanteras så att personerna inte kan 
identifieras av utomstående. Vi har i vår studie använt oss av fingerade namn för både förskolor och 
personer. Det framgår således inte vart studien genomförts eller vilka personer som deltagit 
(Vetenskapsrådet 2002:12-13; Hermerén 2011:69).

Nyttjandekravet innebär att insamlad data inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller 
andra icke-vetenskapliga sammanhang, utan endast för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002:14, 
Hermerén 2011:18-19). Materialet som vi har samlat under studiens gång kommer endast att användas 
till detta  examensarbete.

Studiens kvalitet
Reliabilitet (tillförlitlighet) är ett mått på om en metod ger samma resultat vid olika tillfällen (med lika 
omständigheter). Oavsett vilken metod man använder bör den alltid kritiskt granskas för att säkerställa 
reliabiliteten (Bell 2006:117). Intervjuer är en mycket subjektiv teknik där risken är stor för skevheter 
eller felkällor, så kallade “bias”, med vilket menas medveten eller omedveten påverkan, till exempel 
förutfattade meningar (Bell 2006:167). Nisbet och Watt (1980 i Bell 2006:187) menar att 
observationer kan vara en mer tillförlitlig metod än intervjuer då den senare endast återspeglar vad 
olika personer uppfattar ske, inte vad som faktiskt sker. Dock finns alltid en risk att observatörernas 
närvaro påverkar objekten, i detta fall barnen, och att intervjuaren påverkar respondenten. Vi anser att 
studiens reliabilitet och trovärdighet ökat genom att vi använt oss av både intervjuer och observationer. 
Att använda samma intervjuare vid alla tillfällen, vilket vi gjort, minskar enligt Bell (2006:167) risken 
för allvarligare former av bias. Genom att både göra barn- och vuxenintervjuer ämnar vi ta del av såväl 
barnens perspektiv som de vuxnas perspektiv på utklädningskläder. Bell (2006:188) menar att man 
som observatör alltid “filtrerar” de händelser man ser och därför lägger in privata tolkningar. Det är 
därför viktigt att försöka neutralisera sina förutfattade meningar och fördomar för att i största möjliga 
mån undvika skevhet i resultaten.

Validitet är ett begrepp som avser att mäta huruvida studien mäter eller beskriver det som angetts i 
syftet (Bell 2006:117). Arbetets validitet kan ifrågasättas med tanke på studiens begränsade 
omfattning. Är det möjligt att ta reda på vad olika utklädningskläder kan ha för funktion för barn 
genom att endast göra observationer och intervjuer på förskolorna vid ett tillfälle vardera? Validiteten 
kan även ifrågasättas angående utbud och placering av materialet, och huruvida det påverkar barnens 
användande av det. Eftersom barnen endast observerades vid ett tillfälle, i en miljö, kan man inte veta 
hur de skulle ha handlat i en miljö där utbud och placering hade sett annorlunda ut. Vi har valt att 
studera förskoleavdelningar som vi inte har någon personlig koppling till för att skapa en jämförbar 
objektivitet. Bell (2006:190) skriver att en icke-deltagande observatör alltid strävar efter en viss 
distans gentemot objekten som observeras, en personlig relation till det studerade objektet kan påverka 
kvaliteten negativt då risken finns att tidigare kunskap påverkar det man ser.
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Resultat

I resultatet presenteras material som vi anser är relevant för studiens syfte, det vill säga att lyfta fram 
utklädningskläder som pedagogiskt material i förskolan. Materialet har valts ut med tanke på studiens 
frågeställningar: ”Vilken funktion kan olika utklädningskläder ha för barn i förskolan?” samt ”På 
vilket sätt kan placering och utbud av utklädningskläder påverka barns användande av dem?”.

För att underlätta framskrivningen av resultat och analys har vi valt att döpa waldorfförskolan till 
Tyget, I Ur och Skur-förskolan till Skogen och förskolan utan särskild pedagogisk inriktning till 
Giraffen. När vi skriver generellt om personalen på förskolorna använder vi ordet pedagog, eftersom 
det kan vara både barnskötare, förskollärare och outbildade som ingår i arbetslagen. Resultatet är 
uppdelat i tre delar, först förskolan Tyget, sedan Skogen och därefter Giraffen. Varje del inleds av en 
kort beskrivning av förskolan och dess eventuella pedagogiska inriktning. Därefter följer en 
presentation av resultatet. Material från intervjuer med förskollärare och barn samt våra inventeringar 
av utklädningskläderna sammanflätas i redovisningen av utbud och placering samt användning av 
utklädningskläderna. Avslutningsvis presenteras ett utdrag ur observationer av barnens lek från varje 
förskola framskrivet i en narrativ, berättande form.

Förskolan Tyget
Förskolan Tyget ligger i en storstad och har waldorfpedagogik som inriktning.5 Huvudman för 
verksamheten är en ideell waldorfskoleförening. På förskolan går 38 barn, varav 14 barn i åldern tre 
till sex år år på avdelningen vi besökte. Avdelningen består av ett stort lekrum som till viss del är 
avdelat med draperier i mitten. I enighet med waldorfpedagogikens filosofi består inomhusmiljön av 
milda ljusa färger, trägolv, laserade väggar, naturmaterial som trä och korg och en total avsaknad av 
plastföremål. Förskolläraren på Tyget hade arbetat i förskola i minst 25 år. Hon hade förutom 
förskollärarexamen även waldorfutbildning. På Tyget genomförde vi en intervju med två barn, en 
sexårig flicka och en fyraårig pojke. De fem flickorna vi observerade i leken var tre till fyra år gamla.  
Förskolläraren påpekade att det på enligt waldorfpedagogiken är mycket viktigt att inte störa barnen i 
leken. Barnen hade fått välja aktiviteter själva. De andra barnen på avdelningen satt och pysslade 
tillsammans med några pedagoger.

Utbud och placering av utklädningskläderna
Utbudet av material på Tyget ändras efter vad barnen efterfrågar samt efter teman som återkommer 
under årets olika årstider. Förskolläraren på Tyget säger att “man är ju inte statisk (...) hela tiden 
utvecklas det.” Pedagogerna skapar, till exempel virkar och syr, efter barnens önskemål. Ibland gör 
barnen ritningar på hur de vill att kläderna ska se ut. Förskolläraren på Tyget poängterar vikten av att 
ha materialet tillgängligt för barnen, gärna i ögonhöjd, “för då kan man lockas att använda det mer för 
man ser det.” Enligt vår inventering består utklädningskläderna av flertalet tygstycken och silkessjalar 
i olika färger, två kjolar, en väst, mantlar, virkade pannband i olika former, till exempel med olika 
djuröron, fjärilsantenner och noshörningshorn, samt kungakronor. Bland materialet finns även en sorts 
hatt i skinn och virkade väskor. Bra kläder för förskolläraren på Tyget är det man kan omvandla själv, 
både praktiskt och i fantasin. Mindre bra utklädningskläder beskriver hon som: “Sådär jättefina 
5 Waldorfpedagogiken bygger på den österrikiske filosofen Steiners (1861-1925) antroposofiska människosyn. 

Utgångspunkten för antroposofin är att människan ses som en “treklang” av kropp, själ och ande. Eget 
tänkande, fantasi och kreativitet uppmuntras och stor vikt läggs vid att skapa en harmonisk lärandemiljö, med 
få, enkla leksaker som är tillverkade för hand. Leken har en central betydelse, barnen lär sig framför allt 
genom sin egen aktivitet (Lindholm 2005:135-147).
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färdigsydda dyra du vet, som är ömtåliga dessutom. Det tycker jag är ganska dåligt. Och de är bara 
gjorda för att vara en sak. En prinsessklänning till exempel. Dötråkigt!” Vidare menar hon att barnen 
tycker att det är skönt när kostymen inte täcker huvudet för mycket, då detta kan göra att barnen 
känner sig instängda. Det kan vara skönare att ha bara någonting som markerar, berättar 
förskolläraren.

När vi frågar barnen i intervjun vilka de bästa utklädningskläderna på förskolan är svarar de: “Alla 
kläder”. Den sexåriga flickan betonar dock att hon inte är helt nöjd med utbudet: “Vi har bara mantlar, 
kronor, noshörning, mössa, hjälm” på förskolan berättar hon och säger att hon saknar mikrofoner och 
glitter. Den sexåriga flicka tycker inte att det finns några dåliga utklädningskläder, men det finns saker 
hon inte vill klä ut sig till, till exempel prinsessa. Barnen på Tyget anser att det är lätt att hitta det 
material de vill använda och enligt förskolläraren är alla utklädningskläder placerade tillgängligt för 
barnen. Mantlarna hänger på väggen. Sjalar, kläder och accessoarer finns i korgar och trälådor på 
golvet. Pannbanden och tygstyckena ligger på en hylla i vuxenhöjd, men det står en pall under hyllan 
som barnen kan använda för att nå upp. 

Hur används utklädningskläderna?
På Tyget används utklädningskläderna i fri lek, i ordnade dramalekar samt under maskerader och 
fester. I den ordnade dramaleken får barnen välja roller utifrån en saga som förskolläraren berättar, 
eller hitta på nya rollkaraktärer om de vill. På maskerader får barnen klä ut sig till vad de vill men på 
vissa fester spelas traditionella sagor som till exempel ”Sankt Göran och draken” upp, med tillhörande 
roller. Utklädningskläderna används även till kojbyggen samt rekvisita i dockspel, till exempel som 
stora landskap. Den sexåriga flickan på Tyget säger att hon inte brukar klä ut sig på förskolan. Hon 
tycker dock om att klä ut sig och “är väldigt lekfull med utklädningskläder hemma”, trots att hon inte 
har några utklädningskläder hemma utan klär ut sig i “vanliga kläder”. Den fyraåriga pojken säger 
däremot att han klär ut sig på förskolan men inte hemma och menar att detta beror på att han inte har 
några utklädningskläder hemma. Flickan berättar att de yngre flickorna på förskolan oftast klär ut sig 
till prinsessor och ballerinor. Själv föredrar hon att vara till exempel drake. Även förskolläraren på 
Tyget bekräftar i intervjun att prinsesslek är ett populärt tema hos flickorna, men att det vanligaste 
ändå är att barnen klär ut sig till djur eller leker mamma, pappa, barn. Båda barnen som intervjuades 
på Tyget är överens att man kan och får klä ut sig till precis vad som helst. Exempel de ger är att man 
kan klä ut sig till allt från olika djur till riddare, drakar, clown, popstjärna, lyktor, träd, skruvar och 
böcker.

Förskolläraren på Tyget menar att utklädningskläderna förstärker leken och säger att: “De har ju lättare 
att gå in i känslan av det de vill vara, att de har någonting som markerar”, och tillägger att “man kan ju 
gömma sig lite bakom, och våga gå in i en roll mera (...)” Hon påpekar att barnen ju kan leka utan, 
men att hon tror att utklädningskläderna lockar barnen till rollek. Den fyraåriga pojken på Tyget säger 
att det känns “bra” och “roligt” när man klätt ut sig och att utklädningskläderna “gör så att man leker 
mer, har roligt.” Den sexåriga flickan säger: “För mig är det mer känslan.(...) Man behöver inte se ut 
som en människa om man inte vill. Känslan av att man vill klä ut sig mer och mer.” Hon påpekar att 
när hon väljer utklädningskläder är det viktigt att alltid vara snygg.

Observation: Från prinsessa, via fjäril, till storasyster
Under observationen på Tyget användes en stor del av det tillgängliga materialet. Barnen som 
intervjuades lekte för tillfället med andra saker. De barn som deltog i leken med utklädningskläder 
använde i första hand mantlarna, men även sjalar, väskor och olika former av virkade pannband. 
Händelseförloppet var snabbt och barnen bytte ofta skepnad i takt med att de satte på sig nya saker. 
Ibland användes dock samma material men gavs olika innebörder beroende på vad barnen ville leka.
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Tre flickor lägger mantlar över axlarna. Den ena flickan vrider på sig och sträcker sig på tå: “Jag är ett 

kungabarn”. Den andra flickan svänger med manteln fram och tillbaka: “Jag är prinsessa”. Den tredje 

flickan lägger även en röd sjal över huvudet som hon fäster med ett pannband: “Vi kan ha rött hår som 

prinsessor och ha mantlarna som vingar”. En fjärde flicka använder en mantel som hår men ändrar sig  

senare och gör som de andra flickorna och använder även hon en sjal som hår. Två av flickorna sätter sig i  

en gungbåt: “Vi är älvor i en båt, vi är älvor i en båt. Nu kan vi flyga med våra mantlar och vårt nya hår”. 

Prinsessorna hade plötsligt förvandlats till älvor. En stund senare verkar dock förvandlingen återgå och 
flickorna är återigen prinsessor.

“Nu åker vi till slottet” säger en av flickorna. Den andra drar ner sin mantel till midjan: “Nu lagar vi mat.  

Jag har förklä. Min pappa är kock.” De två andra flickorna har också sjalar på huvudet. De stryker med 

händerna över sjalarna: “Jag har gult hår som mamma” säger den ena. “Jag har guld. Min mamma har 

guldhår” säger den andra. Plötsligt börjar de plocka mängder av sjalar från en korg. De springer runt i  

rummet och flaxar med sjalarna i luften: “Vi är fjärilar”, säger den ena. “Det finns fjärilar på fjärilshuset”  

säger den andra. Hon släpper sedan sjalarna och lägger ett långt grönt tyg över håret och axlarna. Hon 

hämtar även en väska som hon hänger över axeln: “Nu är jag storasyster. Jag har storasysterväskan så jag 

är storasyster”. Den andra flickan hämtar då också en väska: “Jag har mammaväskan. Då hittade jag en  

väska som är som mammas”. (Ur observation, Förskolan Tyget, 130404)

Förskolan Skogen
Skogen drivs i kommunal regi med I Ur och Skur-inriktning och ligger i utkanten av en storstad.6 På 
förskolan går 67 barn varav 19 barn i åldern fyra till sex år på avdelningen vi besökte. Avdelningen 
består av ett stort rum och tre små rum. Förskolans mål är att bedriva verksamheten utomhus större 
delen av dagen. En vanlig dag i april, då vårt besök genomfördes, vistas barnen enligt förskolläraren 
cirka tre timmar inomhus, varav lunch inkluderat. Förskolan brann ned år 2011, och verksamheten 
drivs därför för närvarande i temporära lokaler i väntan på att inom kort flytta tillbaka till en åter-
uppbyggd förskola på den ursprungliga platsen. I branden totalförstördes merparten av all inredning 
och allt material, och förskolläraren vi intervjuade påpekade att miljön på avdelningen därför inte ser 
ut som hon skulle önska att den gjorde. Förskolläraren på Skogen hade åtta års arbetslivserfarenhet 
från förskola. Barnintervjuerna på Skogen omfattade fyra sexåriga flickor och två pojkar, fem 
respektive sex år gamla. I den observerade leken deltog två sexåriga flickor och två sexåriga pojkar 
som förskolläraren hade valt ut. Förskolläraren påpekade att barnen inte var vana att leka tillsammans i 
denna konstellation och att några av barnen inte brukade leka i rummet med utklädningskläder. Dörren 
stängdes till det stora lekrummet så att vi skulle få vara i fred.

Utbud och placering av utklädningskläderna
Utbudet av utklädningskläder på Skogen ändras inte eftersom de enligt förskolläraren inte har satsat på 
det och köpt in något. Hon menar att tid, pengar och kunskap om hur man skapar en härlig miljö 
påverkar hur det ser ut. Utklädningskläderna består av några tygstycken i olika färger, storlekar och 
material, två blommiga klänningar i vuxenstorlek och en omlottkjol i barnstorlek, en scarves, sex 
hattar (varav fem med vingar) och sju par vuxenskor med vingar samt en handväska. Några av 
kläderna har en förskollärare tagit med hemifrån. Skorna och hattarna med vingar har förskolan fått 
6 I Ur och Skur-pedagogiken grundades i Sverige på 1980-talet. Varumärket ägs av den ideella organisationen 

Friluftsfrämjandet. Inom I Ur och Skur- pedagogiken strävar man efter att i samspel med naturen skapa ett 
lustfyllt upplevelsebaserat lärande med hela kroppen och alla sinnen (Friluftsfrämjandet).
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från en teater de varit på. Förskolläraren på Skogen säger: “Alltså, jag kan ju inte riktigt prata om 
utklädningskläderna eftersom jag inte tycker att vi har någonting”. Hon påpekar att materialet inte är 
valt utifrån ett genusperspektiv: “Här finns det ju bara två klänningar.” Senare under intervjun säger 
hon: “Jag kan inte säga att något material är bättre eller sämre än något annat utan jag tycker bara att 
det ska finnas en mångfald (...) Är det bara prinsess... ja då blir det ju fel”. Hon lägger även till att 
materialet bör kunna kombineras lite hur som helst och att “Det behöver inte bara vara färdigt material 
som yrken, utan det blir det barnen vill att det är.” På förskolan Skogen önskar flickorna vi intervjuat 
att de hade mer utklädningskläder, och att de kunde klä ut sig till prinsessa, Hello Kitty och Miffy samt 
hade andra typer av skor. En pojke berättar att han skulle vilja ha en Spidermankostym på förskolan. 
Två flickor på Skogen tycker bäst om klänningarna medan en pojke säger: “Vi har inga kläder här.” 
Mindre bra kläder är enligt en av flickorna på Skogen det som är trasigt, och visar ett stort hål i 
klänningen hon har på sig. En annan flicka säger: “Den här hatten är tråkig. Ingen vill ha den. Men en 
sak är rolig med hattarna, fjädrarna!”

Förskolläraren på Skogen pratar om materialets lockelse angående placeringen, vilket hon saknar som 
det ser ut på förskolan nu. Det ska vara inbjudande, med små klädhängare och lådor, sorterat och 
uppmärkt efter innehåll så att barnen lätt kan hitta det de vill ha, säger hon. Utklädningskläderna på 
Skogen är placerade i ett hörn av ett litet lekrum. Skorna ligger i en plastback på golvet, några står 
uppradade på golvet. En av klänningarna hänger på en galge på kanten av en hylla, den andra ligger i 
skobacken. Hattarna ligger på fönsterbläcket, tygstyckena och kjolen ligger på golvet och handväskan 
ligger på en hylla i barnens höjd. Allt utklädningsmaterial är tillgängligt för barnen. Några barn säger 
att det är “aslätt” att hitta de utklädningskläder de vill använda, dock inte om någon annan använder 
det man vill ha.

Hur används utklädningskläderna?
På Skogen används utklädningskläderna endast i fri lek och integreras inte i några organiserade 
aktiviteter. Barnen använder ibland utklädningskläderna som material i kojbyggen, berättar 
förskolläraren i intervjun. Endast en flicka och en pojke av de sju barn vi intervjuade på Skogen säger 
att de brukar klä ut sig. En av de andra flickorna säger att det är roligt att klä ut sig hemma när man har 
andra kläder. Även på denna förskola är barnen överens om att man kan och får klä ut sig till vad som 
helst. Det vanligaste är dock enligt både barnen och förskolläraren att barnen på förskolan klär ut sig 
till mamma, pappa och barn. Hemma brukar de klä ut sig till allt ifrån prinsessor till påskkärringar och 
Pippi Långstrump. Den femårige pojken berättar att han brukar klä ut sig till Batman hemma: “Då har 
jag svarta kläder. Jag har hans mantel också.” Under observationen på Skogen används det material 
som finns intensivt.

Barnen på Skogen säger att det känns bra, roligt och “lite kittligt” när man klätt ut sig. Förskolläraren 
på Skogen menar att utklädningskläder kan ha en mycket stor betydelse för barnens identitetsskapande 
genom att prova olika roller. De kan fungera som ett verktyg för att utveckla leken och göra den mer 
effektfull, och som ett hjälpmedel för barnen att gå in i fantasin och bli vad man vill i leken. 
Utklädningskläderna kan även fungera som en lots för barnen att komma in i leken och våga mer. 
Barnen blir friare och släpper lös tankarna mer. Hon menar att syftet med att ha utklädningskläder är 
att de fungerar som ett hjälpmedel för barnens lek och kommuniktion. “Det blir ju väldigt mycket 
kommunikation kring vilket material man än har i en lek”, säger hon.

Observation: Från högklackat, via gravid, till katt
De två flickorna börjar med att sätta på sig klackskor. “Jag ska sätta på mig skooor”, säger den första.  

“Jag ska sätta på mig klackskor. Såå många fina klackar. Klick klack klick klack”, säger den andra. Hon 

börjar dansa (så att klackarna låter) och fortsätter: “Kolla på miiig! Kolla kolla”. Den första flickan börjar  

22



nu dra ut nästan allt material på golvet. Hon hasar runt med fötterna i tygerna. Den andra flickan tar två 

plastkoppar och sätter dem innanför tröjan (i brösthöjd) och säger: “Titta. Titta titta. Titta.” Flickan som 

nyss dragit ut allt material börjar stoppa in tyger och sjalar innanför tröjan: “Jag ska få barn. Kolla min 

bebis föds”. Den andra flickan tar då en sjal som hon lägger sig under på golvet: “Ja e bebis”, säger hon.  

Den första flickan väljer då ut en sjal och en väska och sätter sig på huk på golvet bredvid och säger:  

“Åhåå, ohlala, ja e mamma”. Efter detta börjar även pojkarna stoppa upp olika material innanför kläderna. 

Både tröjor och byxor fylls med tyg, kläder och sjalar. “Kolla jag e tjock. Jag e jättetjockast”, säger ena 

pojken. En av flickorna börjar hjälpa pojkarna att stoppa upp kläderna. “Nu e du tjock”, säger hon. “Det 

här kommer bli värsta blöjan”, säger ena pojken och stoppar ännu mer tyg i byxan. Den ena flickan 

stoppar även hon tyg och sjalar innanför tröjan och strumpbyxorna: “Som en jätterygga o, shit vilken 

blöja jag har. Kan kissa på mig, ksss ksss”, säger hon. Den andra flickan har under tiden satt en sjal i sin  

bakre byxlinning: “Mjau mjau”, säger hon. En stund senare lägger hon sig istället och vilar på ett tyg på  

golvet: “Dra mig”, säger hon med bebisröst. Ingen av de andra reagerar dock utan är fortfarande upptagna 

med att stoppa olika saker under kläderna. “Kolla mig då. Grejer i brallan fram”, säger den ena pojken  

med grov röst. “Rumpa fram och rumpa bak”, säger flickan och pekar på sin rumpa. (Ur observation, 

Förskolan Skogen, 130410)

Förskolan Giraffen
Giraffen är en kommunal förskola utan särskild pedagogisk inriktning och ligger även den i en 
storstad. På avdelningen med tre- till sexåringar som vi besökte går 25 av förskolans 36 barn. 
Avdelningen består av fem rum och ett kök. Även korridoren är inredd och utnyttjas som lekrum. På 
Giraffen intervjuade vi en förskollärare som har arbetat nästan 40 år i förskola. Barnintervjuer och 
observationer genomfördes med tre sexåriga flickor, två femåriga flickor och två femåriga pojkar.

Utbud och placering av utklädningskläderna
På Giraffen växer utbudet av utklädningskläder kontinuerligt. Pedagogerna skapar tillsammans med 
barnen de kostymer som barnen efterfrågar och som pedagogerna anser behövs. En del material har 
skapats av föräldrar eller låtit sys upp på annat håll. En liten del av utklädningskläderna på Giraffen 
finns tillgängligt för barnen i ett litet lekrum och i “djungelhörnan”. Materialet i lekrummet består av 
mantlar och olika tröjor och tunikor, till exempel en indiantröja, en trolltröja med svans, en riddartröja, 
en björndräkt med öron och en brun väst samt mössor och skor i barnstorlek. Kläderna är placerade 
hängandes på galgar. Skorna står i ett skåp och hattar och mössor ligger på en hylla i barnhöjd.  I 
“djungelhörnan” som ligger i änden av en korridor, förvaras utklädningskläderna i en liten byrå målad 
som en giraff. Förskolläraren berättar att de flyttade utklädningskläder till ”djungelhörnan” för att 
barnen tyckte om att vara där “(...) och då leker de jättemycket runt den”. I “djungelhörnan” finns 
armémönstrade tyger/kläder, en tigerdräkt med svans samt tigermössor med öron.

Förskolan har även en loge (ett förråd som man kan gå in i) med ett mycket generöst utbud av 
utklädningskläder som barnen inte har tillgång till själva. Anledningen till att barnen inte får vistas 
ensamma i logen är enligt förskolläraren att de har för mycket grejer. Förskolläraren på Giraffen säger 
att “(...) allt pedagogiskt material finns inte framme och tillgängligt för barnen hela tiden, och det vill 
man väl att det ska vara, men vi tycker att våra barn vet att det finns, och de kan fråga efter det och att 
ibland kan man få ja och ibland kan man få nej.” Utbudet av material i logen är så omfattande att vi 
inte kunde inventera allt. Där finns mängder av barn- och vuxenkläder (och accessoarer) i lådor på 
hyllor och golv, samt hängandes på galgar. Exempel på material (och vad de enligt förskolläraren kan 
användas till) är snickarbyxor, rutiga skjortor, doktorsrock, orientalisk kappa, astronautdräkt, flytväst, 
färgglada blusar (grön kan vara groda, gul- kantarell), olika djurdräkter, prinsessklänningar, prickig 
klänning (Madicken), grå morgonrock (mus), hatt med älghorn, keps (till exempel polis), mössa med 
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djuröron, specialgjord krage (skruv). Där finns även material i lådor märkta: Indian, spök, cirkus, djur, 
tyger, jägare och sjukvård.

Flickorna på Giraffen berättar i intervjun att de tycker bäst om en blå Askungenklänning, en röd 
glittermantel samt tröjor, klänningar och kjolar. En av flickorna nämner att det är bäst när de finns 
många olika saker att välja mellan. Även en av pojkarna tycker att den röda glittermanteln är bäst “för 
att man kan leka massa saker med den”. Förskolläraren på Giraffen tycker inte att det finns några 
dåliga utklädningskläder utan att allt material är bra. En flicka på Giraffen tycker att trollkläderna och 
snickarkläderna är dåliga för att de är fula, medan en pojke tycker att sjalarna är dåliga för att man 
bara hänger dem på sig. Flickorna är inte nöjda med skoutbudet och klagar på att alla skor är för små, 
förutom ett par som är för stora. En flicka på Giraffen önskar att det fanns Törnrosaklänningar medan 
de andra barnen inte saknar något särskilt. Barnen tycker oftast att det är lätt att hitta det material de 
vill använda. Ibland kan det dock vara svårt till exempel på sångsamlingen när materialet är upptaget 
eller om vuxna har plockat bort det.

Hur används utklädningskläderna?
Förskolläraren på Giraffen berättar i intervjun att utklädningskläderna framför allt används i 
organiserade sångsamlingar, en sorts återkommande sång- och teaterföreställningar, som varit en 
tradition i “hur många år som helst”. Sångsamlingarna innehåller mycket utklädnad, och även 
sminkning. Barnen bestämmer tillsammans med de vuxna vilka roller som ska finnas i föreställningen. 
Pedagogerna plockar fram förslag på kläder från logen och om barnen inte är nöjda får de tillsammans 
med en pedagog gå in i logen och välja något annat. Förskolläraren på Giraffen säger att hon tycker att 
barnen klär ut sig väldigt lite i den fria leken just nu och säger att “Jag vet inte om det beror på att vi 
har den här organiserade utklädningen, att vi gör det ofta”. Hon säger dock att materialet används varje 
dag. Alla flickorna i intervjun på Giraffen säger att de brukar klä ut sig på förskolan. Den ena pojken 
svarar att han klär ut sig ibland och förklarar att: “Det är roligt. Man kan leka alla möjliga saker”. Den 
andra säger “Nää, det är tråkigt”. Under de senaste sångsamlingarna med temat ”teknik” var barnen 
enligt förskolläraren utklädda till bland annat maskinist, astronaut, kapten och skruvar.

Barnen som intervjuas på Giraffen är överens om att man kan och får klä ut sig till vad som helst, till 
exempel mamma, pappa, barn, superhjältar eller en vind som blåser. Pojkarna säger dock att pojkar 
och flickor inte kan klä ut sig till samma saker; glitter och “tjejmönster”, är till exempel bara för tjejer. 
Under observationen på Giraffen används utklädningskläderna, men i relativt liten utsträckning. 
Barnen på Giraffen säger att det känns spännande och roligt att klä ut sig, och en flicka beskriver 
känslan när man klär ut sig så här: “Liksom att klä ut sig till nåt, känns det som att man är det man klär 
ut sig till”. Förskolläraren på Giraffen menar att materialet fungerar som en sorts rekvisita och “är ett 
pedagogiskt material som alla andra material”. Hon säger att utklädningskläder finns på förskolan för 
att barnen ska få prova olika roller: “Det finns liksom inga sådana begränsningar alls, (...) det är aldrig 
någon som backar för att de tänker att det kan bara tjejer göra eller killar göra och det tycker vi är 
jättebra, att de får pröva på alla roller(...)”.

Observation: Från solhatt, via kungamantel, till orm
Några av barnen sitter i olika fåtöljer, pratar och “fikar” med låtsasmat.

En flicka kommer in i rummet och tar på sig en grön mössa: “Solhatt”, säger hon. En pojke tar fram en 

brun dräkt med björnöron som han sätter på sig: “Den här ska jag ha på mig”, säger han och pratar sedan 

lite med flickorna. En stund senare byter han björndräkten mot en röd glittrig mantel som han lägger över 

axlarna. Han lämnar därefter rummet för att bygga lego.

Sedan följer en period om cirka tio minuter då flickorna sitter och pratar och låtsasäter olika saker.

24



En flicka pratar i  en låtsastelefon: “Hallå hallå hallå hallå”, säger hon. Hon går sedan och hämtar en  

mantel i rödlila sammet (som en kungamantel). Hon sätter på sig den, vrider och sträcker på sig och flaxar 

med manteln bakom sig. Hon pillar lite på mantelns snöre och manteln glider ner till midjan. Hon hämtar  

en till mantel och sätter även den runt magen men åt andra hållet. “Jag har kjol, lalalalala”, säger hon och  

skrattar.

Efter detta följer en period då flickorna försöker få oss observatörer att göra olika saker med hot om att 
annars bli kittlade under fötterna. En stund senare springer alla in till “djungelhörnan”.

En flicka virar en lång orm runt halsen och kommer fram till en av observatörerna: “Tssss tsss, ja e en 

orm”, säger hon. En annan flicka börjar dra ut olika djurtyger från en byrålåda: “Nu ska vi klä ut oss till  

lejon och tigrar”, säger hon. En annan flicka föreslår dock att de ska leka kurragömma och djurtygerna 

läggs tillbaka. En flicka som också tagit ut tyger från byrån lägger tillbaka dem och säger: “Här är mina  

mikrofonkläder”. (Ur observation, Förskolan Giraffen, 130416)

Analys

Leksaker i form av ting ofta har en underordnad roll, som rekvisita, i barns lek menar Knutsdotter 
Olofsson (1991:121). Genom en posthumanistisk förståelse hamnar dock fokus på det ickemänskliga, i 
detta fall utklädningskläderna, som ses som aktiva aktörer (Hultman 2011:2). I studien har vi sett hur 
barn på olika sätt använder sig av materialet och med hjälp av det förvandlas till olika gestalter i leken. 
Utklädningskläderna får på så sätt en inspirerande och stöttande roll i leken. Vi kan även se tecken på 
att materialet används som ett redskap i barnens tillblivelseprocesser då de på olika sätt utforskar 
diverse roller och identiteter med hjälp av kläderna.

Utklädningskläder som en inspirerande och 
medbestämmande deltagare i barns lek
Under våra observationer av barnens lek kunde vi se hur barnen gång på gång förhandlar fram vad 
materialet föreställer. Lekens tema skiftas och förändras under lekens gång. Med hjälp av Nelson och 
Svenssons (2005:37) begrepp “kommunikationens redskap” kan vi se utklädningsklädernas 
symboliska värde, och hur de används som tecken, en semiotisk resurs. Utklädningskläderna ingår i 
det meningsskapande som pågår i leken, och underlättar för barnen att uttrycka och förstärka vilken 
roll de gestaltar. Kläder är enligt tidigare forskning ett av de primära sätt vi människor delar med oss 
av vår identitet och ses som ett viktigt visuellt uttrycksmedel (Lenz 2002:26-31). Detta är något vi kan 
se i vår studie. Liksom för deltagarna i studien om levande rollspel verkar kläderna göra barnens lek 
mer trovärdig och rollerna mer verkliga för dem (Falk & Davenport 2004:135-136). För flickorna på 
Tyget är både mantlar och sjalar viktiga i gestaltningen av prinsessor och älvor. Likaså är handväskan 
en viktig komponent i den ena flickans roll som storasyster vilket hon även uttrycker verbalt genom att 
kalla den “storasysterväskan”. Även på Skogen används utklädningskläderna i ett transformativt syfte, 
om än på ett något annorlunda sätt än på de andra två förskolorna i studien. Materialet används för att 
förändra barnens kroppar. Genom att stoppa tyger och sjalar innanför kläderna leker barnen att de är 
tjocka, har stora rumpor, är med barn och att de har blöja. Med materialets hjälp görs rollerna mer 
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trovärdiga. När materialet används på detta sätt kan det ses som en “ödmjuk tjänare” som hjälper 
barnen i deras lek och utforskande (Hultman 2011:9).

Det är tydligt att materialet kan användas på många olika sätt och ges många olika innebörder. I ett 
exempel från Tyget förvandlas mantlarna från hår till vingar till förkläde, på Giraffen blir två mantlar 
plötsligt en kjol och för pojken på Skogen är manteln en del i hans gestaltning av Batman. På Skogen 
är tygen och sjalarna allt från gravidmage till täcke och kattsvans. Att materialet kan bli lite vad som 
helst uttrycker även flera av barnen och förskollärarna i intervjuerna. Utklädningskläderna används 
inte bara i rollek utan även integrerat i andra aktiviteter som till exempel kojbygge och som rekvisita i 
docklek, menar de. Materialet kan därför ses som dynamiskt, med många inneboende möjligheter. 
Utklädningskläderna kan således ses som medkonstruktörer av barnens lekvärldar genom att de 
påverkar barnen, erbjuder möjligheter och sätter igång saker. Genom en posthumanistisk förståelse är 
de inte bara icke-mänskliga, passiva objekt, utan ses som aktiva aktörer och performativa agenter som 
gör något med barnen. Hultman (2011:9) beskriver det som att materialet utöver att vara en “ödmjuk 
tjänare” även är med och aktivt “koreograferar” världen. Utan materialet skulle leken inte se ut på 
samma sätt. Ett samspel, en intra-aktivitet, uppstår i mötet mellan barnen och utklädningskläderna. 
Förskolan kan på så sätt ses som en “myriad av aktörer” som påverkar varandra (Hultman 2011:32). 
På samma sätt som barnen förvandlar materialet till olika saker, förvandlar materialet barnen. Utifrån 
detta synsätt kan en sjal ses om agentisk då den får flickorna på Tyget att flaxa med armarna och 
förvandlas till fjärilar. Kungamantlarna på Giraffen blir agentiska i mötet med en flicka, de står i en 
aktiv relation till henne, “rör på” hennes kropp och får henne att sträcka på sig. Likaså kan man tänka 
sig att klackskorna som en av flickorna på Skogen sätter på sig förvandlar henne till “step-dansare”. 
Ljudet från klackarna, den ovanliga känslan på fötterna, får henne att röra sig på ett visst sätt. Detta 
kan kopplas till vad tidigare forskning visar om den betydelse kostymen har för en skådespelares 
rollgestaltningsprocess, där man talar om en relation och ett samarbete mellan skådespelare och kläder 
där kostymen hjälper skådespelaren att “hitta” karaktären (Topham & Schweitzer 2012:33-35). Barnen 
kan på så sätt inte ses som helt självständiga och autonoma, utan som deltagare i en dynamisk process 
tillsammans med material och miljö. Både barn och material är tillsammans aktiva medproducenter av 
händelser, utklädningskläderna och barnen kommunicerar i ett nätverk av aktörer, och först när de 
kopplar ihop sig uppstår agens (jfr. Hultman 2011:40).

Utklädningskläder som redskap i barns 
tillblivelseprocesser
Det som varit mest tydligt i vår bearbetning av resultatet är hur utklädningskläder används för att gå in 
i olika roller och prova på och utforska olika identiteter. Barnen har visat och berättat om hur de med 
utklädningsklädernas hjälp kan bli allt från fjärilar, till Batman, till mamma, pappa och storasyster. 
“När man klär ut sig kan man bli den man vill bli”, säger en flicka under en intervju. I observationerna 
på Tyget och Skogen såg vi hur barnen med hjälp av utklädningskläder utforskade många olika roller. 
Roller som de inte kan ta i verkligheten men som de möjligtvis är nyfikna på eller fascinerade av. Ett 
prövande att vara äldre, eller att uppnå en känsla av hur det är att vara äldre, kanske låg bakom det 
utforskande av olika familjeroller (mamma, pappa, storasyster och så vidare), som pågick på Tyget, 
eller när barnen på Skogen leker med sina kroppsformer. En av flickorna kan även tolkas vara 
intresserad av hur det är att vara gravid och kan med materialets hjälp utforska detta. Barnen på 
Skogen visar också en nyfikenhet för att vara yngre än vad de är. Två barn låtsas att de har blöja, ett 
tredje lägger sig under en sjal på golvet och säger att hon är bebis. Gemensamt för de olika exemplen 
är att barnen med hjälp av kläder experimenterar med roller de inte normalt har tillgång till. 

Utifrån ett posthumanisktiskt perspektiv kan materialet, i detta fall utklädningskläderna, tolkas ha en 
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betydande roll i de tillblivelseprocesser som pågår i förskolan. Som Hultman (2011) betonar så bör det 
materiella, det icke-mänskliga, ses som en viktig del i vårt skapande av oss själva och vår verklighet. 
Nordin-Hultman (2004:171) talar om ett ständigt pågående subjektskapande och en föränderlig 
identitet som blir till på nytt i relation till både andra människor men också i relation till de materiella 
tillgångar som finns. Detta kan kopplas till vad tidigare forskning visat om hur kläder används som ett 
redskap i människors identitetsskapande. Människor i alla åldrar använder sig av kläder för att visa 
vem de är eller vill vara. Ungdomar som experimenterar med olika stilar, yrkesproffesionella som 
byter om till uniform innan arbetsdagen börjar, människor som klär upp sig för att gå på fest. Med 
kläder kan man som människa utforska olika delar av sig själv, ta roller man inte brukar ta och stärka 
sitt självförtroende (Jacobson 1994:210).

På vår intervjufråga om hur utklädningskläder eventuellt kan påverka barn, svarar alla förskollärarna 
att kläderna kan hjälpa barn att gå in i olika roller. Två av dem upplever att utklädningskläder kan göra 
att barnen vågar mer. “Man kan ju gömma sig lite bakom. Våga gå in i en roll mera (...)”, säger en av 
dem. Materialet ger på så sätt barnen ökade möjligheter att bli till och utforska innehavda multipla 
identiteter och delar av sig själva vilket kan liknas med resultatet från Peirson-Smiths (2013) studie 
som visar att kläderna ger ökade möjligheter att utforska annars svårtillgängliga roller och identiteter 
samt att de fungerar stärkande. 

Utklädningskläderna verkar även “sätta igång”och utmana barnens tankar om hur man kan se ut och 
vad man får vara. Ett intressant exempel är en pojke på Giraffen som i enighet med den andra pojken 
säger att flickor och pojkar inte kan klä ut sig till samma saker: “Glitter och tjejmönster” till exempel, 
är bara för tjejer, säger han. Samtidigt är det den röda glittriga manteln som pojken klär sig i under 
observationen. Det är också det plagg han lyfter fram som sin favorit i intervjun. Det är svårt att säga 
utifrån endast ett exempel, men det skulle kunna vara så att kläderna med sina agentiska egenskaper 
ibland lyckas utmana barnens könsstereotypa tankar. Kanske lockar denna röda glittriga mantel 
pojken, till den grad att han för en stund bryter med sina vanliga tankar om vad som är “tjejigt” och 
“killigt”. Förskolläraren på Giraffen säger i intervjun: “Det finns liksom inga sådana begränsningar 
alls, (...) det är aldrig någon som backar för att de tänker att det kan bara tjejer göra eller killar göra 
(...)”. De tankar som pojkarna på Giraffen uttrycker under intervjun verkar således inte vara synliga i 
praktiken eller så är pedagogerna helt enkelt inte uppmärksamma på detta.

Utklädningskläder, kommunikation och social 
interaktion 
Vi kan även se hur materialet, i enlighet med Vail och Elmores (2011:38) syn på utklädningskläder 
som “social toys”, har en förmåga att gynna barnens kommunikation och sociala interaktion i leken. 
Detta kan förstås genom att titta på exempel från både Tyget och Skogen, så fort barnen använder 
materialet flödar konversationerna och den sociala interaktionen. Konversationerna kring kläderna kan 
ses fungera som en invitation till barnens fantasivärldar. Barnen diskuterar vad olika kläder är och 
symboliserar, utbyter idéer och förhandlar om roller. Är vi älvor eller prinsessor? Är vi bebisar eller 
gravida? Är mantlarna hår eller vingar? Diskussionerna är många. Leken med utklädningskläderna 
stimulerar även barnens berättarförmåga genom att barnen berättar och förklarar hur de använder 
materialet under lekens gång. En berättelse byggs på så vis upp kring materialet. Exempelvis för 
flickorna på Tyget som berättar att de kan flyga med deras “mantlar och nya hår”. Under 
observationen på Giraffen uppstår dock ingen kommuniaktion alls mellan barnen när utklädnings-
kläderna används. En flicka sätter på sig en mantel utan att vi kan se att något annat barn reagerar. Den 
verbala kommunikationen mellan flickan och materialet är mycket sparsam. Vem blir hon när hon tar 
på sig manteln och säger “jag har kjol”?
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Makt och barns inflytande
På förskolan Tyget ges barnen en stor delaktighet i skapandet av utklädningskläder då förskollärarna 
hjälper till att tillsammans med barnen, ibland efter barns ritningar, skapa det som efterfrågas. Att 
barnen har tillgång till abstrakt material kan tolkas som att barnen ges en frihet att kunna klä ut sig till 
vad som helst eftersom materialets utbud inte ska innebära några begränsningar. Barnens tillgång till 
och placeringen av materialet kan också ses ur ett maktperspektiv. En viss makt makt ligger hos 
pedagogerna på förskolan Giraffen när barnen inte får vistas ensamma i logen utan måste fråga om en 
vuxen kan följa med dem. Man kan även se det som att pedagogerna påverkar vilka roller barnen får 
möjlighet att gestalta i leken genom att de bestämmer vilka utklädningskläder som finns tillgängliga i 
lekrummet och ”djungelhörnan”. Även det begränsade utbudet av material på Skogen kan ses som en 
form av vuxenmakt där barnen inte har något inflytande på materialutbudet. Detta skulle kunna ses 
som att pedagogerna besitter en viss makt att påverka barnens subjekt- och identitetsskapande genom 
utbudet av utklädningskläder som de erbjuder barnen.

Utbud och placering
Alla tre förskolorna har både förutbestämda och abstrakta utklädningskläder. Tyget är den enda av 
förskolorna som har mer abstrakt material än förutbestämt material och är den förskola där 
utklädningskläderna används mest, både enligt förskolläraren och efter vad vi sett i observationen. 
Sjalar och tygstycken kategoriserar vi som abstrakt material, eftersom de kan användas på många olika 
sätt, och föreställa många olika saker i leken. Klänningar, kronor, mantlar och djurdräkter 
kategoriserar vi däremot som förutbestämt material. Uppdelningen är dock inte så enkel, eftersom vi i 
studien även sett att till exempel mantlarna kan föreställa olika saker i leken. Utklädningsklädernas 
funktion kan vara komplex, då man i förväg inte vet vilken roll materialet kan få i barnens lek. 
Materialet får skilda innebörder och betydelser för olika barn. Exempelvis fann flickorna på Tyget 
många olika användningsområden för sjalarna i leken, medan en pojke på Giraffen i stället hävdade att 
sjalarna var tråkiga eftersom man bara kunde hänga dem på sig. Pojkens tanke var intressant eftersom 
den visar att han upplever en begränsning i materialets transformativitet. Föränderligt material, som 
kan bli det som barnen vill att det ska bli, är enligt samtliga förskollärarna viktigt. Omvandlingen bör 
enligt förskolläraren på Tyget kunna ske både i fantasin eller praktiskt, att man kan ändra om kläderna 
så som barnen vill att de ska vara i leken. Även tidigare forskning (Petrakos & Howe 1996:74) belyser 
fördelarna med mindre förutbestämt material där barnen själva får använda fantasin, vilket främjar 
högre nivåer av låtsaslek. Utifrån en posthumanistisk förståelse kan man se utklädningskläder som 
aktiva agenter som sätter igång barnens fantasi och erbjuder dem möjliga vägar in i lekens värld. Vi 
har i denna studie sett att det abstrakta materialet tenderar att generera en mer fantasifull, och 
inlevelsefull lek än det förutbestämda materialet. Ett tygstycke kan göra mer med barnen, och erbjuda 
fler sätt att vara på än en klänning. 

Genom att studera den fysiska planeringen av förskolans material kan man enligt Trageton (2009:19) 
få syn på förskolans pedagogsika grundinställningar. En genusmedvetenhet har blivit synlig under alla 
tre förskollärarintervjerna. Förskollärarnas grundinställningar om utbudet av material stämmer dock 
inte alltid överens med hur det ser ut i praktiken. Ett genusmedvetet utbud av utklädningskläder är 
enligt både Tygets och Skogens förskollärare viktigt. Den första nämner prinsessklänningar som 
exempel på mindra bra material och kallar dem till och med “dötråkiga”. Den senare menar att om 
man bara har prinsessklänningar, “ja, då blir det ju fel.” Hon påpekar dock att som det ser ut nu så har 
de inte ett genusmedvetet utbud av material på förskolan, eftersom det förutbestämda materialet endast 
består av två klänningar. Knutsdotter Olofsson (1991:188) belyser vikten av att erbjuda utklädnings-
kläder som även riktar sig till pojkar. Ett medvetet urval av leksaker är enligt Vail och Elmore 
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(2011:38) viktigt eftersom det påverkar barns lek. Utbudet av utklädningskläder på Tyget kan ses som 
medvetet eftersom förskollärarnas tankar om vad som är bra respektive mindre bra material genom-
syrar utbudet. Utbudet av utklädningskläder på Skogen stämmer inte överens med vad förskolläraren 
anser är bra material. Hon nämner oförutsedda händelser, som branden för några år sedan, som orsak 
till att den pedagogiska miljön inte ser ut som hon skulle önska. Samt att de inte har satsat på 
utklädningskläderna. På Giraffen har barnens önskemål och det material pedagogerna anser behövas i 
projekt styrt urvalet. Mängden material kan tolkas som att det inte finns några begränsningar i utbudets 
kvantitet. Vid frågan om vad kvalitet hos utklädningskläder är kunde förskolläraren på Giraffen dock 
inte svara eftersom hon ansåg att allt material var bra och att det inte fanns något dåligt material. Bra 
material enligt barnen i studien ska vara helt och i lagom storlek. Barnen på Giraffen klagar på att 
skorna antingen är för små eller för stora, och en flicka på Skogen beskriver dåliga utklädningskläder 
som det som är trasigt, och visar ett stort hål i klänningen hon har på sig. Om vi ser på kläderna som 
ett redskap för barnen att uttrycka sig med blir dessa åsikter inte svåra att förstå. Att ha trasiga kläder 
på sig eller kläder som inte passar kanske gör det svårare för barnen att ta de roller de vill, att känna 
sig stärkta, speciella och fina. Materialet har då förlorat sin förmåga att locka och inspirera barnen. 
Trasiga kläder kan även säga något om det värde som tillskrivs materialet, eller i detta fall bristen på 
värde. 

Variationen och mängd av utklädningskläder skiljde sig mycket åt mellan förskolorna i studien. 
Utbudet på Skogen innefattade endast ett fåtal plagg och accessoarer. En pojke uttryckte i intervjun: 
“Vi har inga kläder här”. Även en av flickorna önskade att de hade mer kläder. Förskolläraren 
uttryckte att det var svårt att över huvud taget prata om utklädningskläder eftersom hon inte tyckte att 
de hade några. På Giraffen däremot, var mängden material för stor för att barnen enligt förskolläraren 
skulle kunna ha tillgång till det själva. I båda dessa fall innebar utbudets storlek en begränsning för 
barnen, men på olika sätt. Barnen på Skogen saknade till stor del utklädningskläder, medan merparten 
av materialet på Giraffen inte var tillgängligt för barnen. Intressant är att förskolläraren på Giraffen 
nämner att barnen klär ut sig relativt lite för tillfället. Hon har en teori om att de organiserade 
sångsamlingarna kan vara en anledning till att barnens behov av att klä ut sig mättas. En annan teori 
skulle enligt oss kunna vara att barnen hämmas av det något begränsade tillgången till material. 
Barnen har tillgång till ett ganska litet utbud av utklädningskläder i den fria leken, medan det gedigna 
utbudet av material i logen bara kan nås med godkännande och hjälp av en vuxen. Enligt Björklid 
(2005) bör man så långt som möjligt undvika sådana miljöer där barnen behöver be om hjälp. En 
slutsats vi drar av detta är att materialets placering kan ha betydelse för barnens användande av det. 
Förskolläraren på Giraffen antyder även att det råder en norm om att allt material ska vara framme och 
tillgängligt, vilket stämmer överens med vad vi sett i tidigare forskning.7 Förskolläraren menar dock 
att barnen på förskolan vet att materialet finns och att de kan fråga efter det. Enligt Nordin-Hultman 
(2004:74-76) är det ett vanligt förekommande fenomen på svenska förskolor att man som på Giraffen 
förvarar en del av materialet, ofta det signalstarka, i periferin, oåtkomligt för barnen.

På Tyget var utbudet tillsynes relativt stort och tillgängligt och användes med stor inlevelse av de 
yngre barnen vi observerade. Däremot uttryckte den intervjuade flickan att hon inte klädde ut sig på 
förskolan så ofta. Denna flicka var sex år gammal och kände sig kanske inte tillräckligt utmanad och 
inspirerad av de kläder som fanns tillgängliga. Det är således tydligt att det är viktigt att en stor 
variation av utklädningskläder finns tillgänglig. Utklädnadsmaterial som lockar både pojkar och 
flickor, barn i varierande åldrar och med varierande intressen. Även en mångfald av accessoarer verkar 
ha en betydande roll i barns lek. Till exempel väskorna på Tyget som gör att flickorna blir storasyster 
och mamma i leken: “Jag har storasysterväskan så jag är storasyster”. “Jag har mammaväskan. Då 
hittade jag en väska som är som mammas”, säger barnen. Väskorna fungerar som redskap som hjälper 
barnen att gå in i rollen de vill gestalta, men de kan också ses som aktiva agenter. Väskorna gör att 

7 Se avsnittet Pedagogiska miljöer och material i kapitlet Tidigare forskning.
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barnen blir storasyster och mamma. Utan dem skulle inte leken se ut just så här. Att andra saker än 
kläder är viktiga när man ska klä ut sig uttrycker även den sexåriga flickan i intervjun på Tyget då hon 
uppger att hon saknar mikrofoner.

Det utklädningskläder som finns framme på förskolorna är placerat i barnhöjd så att det lätt kan nås, 
med undantag av hyllan på Tyget som barnen måste använda en pall för att nå. Materialet är även till 
viss del sorterat efter olika kategorier och teman, till exempel skor för sig, tygstycken för sig, och 
djungelkläder för sig. På Skogen och Giraffen hänger det förutbestämda materialet, till exempel 
klänningar och tunikor på galgar och på Tyget finns allt, förutom en korg med pannband, på golvnivå. 
Kanske kan denna kategorisering och synliga placering i den pedagogiska miljön vara en orsak till att 
barnen på alla förskolorna anser sig hitta det material de vill använda. Enligt Björklid (2005:11) är det 
viktigt att miljön är självinstruerande och att barnen klarar sig själva när de väljer material.

Diskussion

Studiens syfte har varit att lyfta fram utklädningskläder som pedagogiskt material i förskolan. Vi har 
undersökt vilken funktion olika utklädningskläder kan ha för barn i förskolan samt på vilket sätt 
placering och utbud av utklädningskläder kan påverka barns användande av dem. Frågeställningarna 
har besvarats utifrån en posthumanistisk förståelse där materialet ses som en aktiv agent. Med hjälp av 
det teoretiska perspektivet och kopplingar till tidigare forskning har resultaten från observationer av 
barns lek med utklädningskläder samt intervjuer med förskollärare och barn på tre förskolor 
analyserats.

Metoddiskussion
Genom tre fallstudier med observationer och intervjuer har vi fått svar på forskningsfrågorna och 
kunnat lyfta fram utklädningskläder som pedagogiskt material på förskolan. Den kvalitativa strategin 
fallstudier har utgjort att vi kunnat gå in mer på djupet på dessa tre förskolor än vad vi hade kunnat 
göra om vi valt enkäter som metod. Studiens reliabiliteten har säkerställts genom att vi både har 
intervjuat barn och förskollärare och på så sätt fått en större tillförlitlighet i svaren. För att minska 
risken för bias och allt för stor subjektivitet i svaren har vi även observerat barnens lek och sett hur det 
faktiskt ser ut i verksamheten. Reliabiliteten kan dock ifrågasättas genom att vi inte kan veta hur 
barnen påverkats i sin lek av vår närvaro som observanter. Åldern på barnen vi intervjuade och 
observerade skilde sig åt mellan förskolorna, vilket också är en aspekt att ha i åtanke i fråga om 
studiens reliabilitet. Kan man jämföra hur fyraåringar och sexåringar använder utklädningskläder och 
säga något generellt om förskolorna? 

Resultatets validitet och reliabilitet kan även ifrågasättas med tanke på studiens begränsade 
omfattning. Är det möjligt att säga något generellt om utklädningskläders betydelse för barn utifrån en 
studie baserad på tre fallstudier? Vi anser ändå att frågan kan lyftas med stöd i tidigare forskning och 
genom studiens kvalitativa perspektiv. Med hjälp av en kvalitativ ansats har vi riktat fokus mot 
individerna och hur de formar och “tolkar” sin verklighet, i detta fall barns lek med utklädningskläder. 
En alternativ metod till att besvara våra forskningsfrågor skulle kunna vara att göra en längre 
kvalitativ studie. Tillvägagångssätt skulle då kunna vara återkommande observationer och intervjuer 
på samma förskolor vid olika tillfällen. Detta skulle kunna öka studiens kvalitet genom att den inte 
endast baseras på en observation per förskola. Validiteten i frågan om huruvida utbud och placering av 
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utklädningskläderna kan påverka barns användande av dem skulle öka eftersom man i en mer 
omfattande, explorativ studie skulle kunna jämföra hur samma barn leker när materialets utbud och 
placering ändras över tid. Att använda videoinspelning vid observationerna kan ge en mer omfattande 
bild av det som sker och underlätta arbetet vid observationen eftersom det är näst intill omöjligt att 
hinna anteckna allt som görs och sägs. Videoinspelning som metod skulle dock innebära ett utökat 
arbete i form av bearbetning av data vilket vi inte ansåg oss ha tid för i denna korta studie.

Resultatdiskussion
Utklädningskläder lever! Genom en posthumanistisk förståelse har vi i denna studie sett hur 
utklädningskläderna får agens och gör något med barnen. Stones (1995, refererad i Peirson-Smith 
2013:79) beskrivning av utklädningskläder som “a magical instrument” - ett magiskt redskap, känns 
relevant och logisk. Även i Jacobsons (1994:162, 194, 210) studier påvisas att kläder generellt 
påverkar oss och gör något med oss. På så sätt kan kläder ses som agentiska. Intra-aktivitet, en 
dynamisk process, uppstår när materialet och barnen möts och kopplas samman. I mötet mellan barn 
och material uppstår nya möjligheter och nya sätt att vara, utforska, leka och kommunicera. Som 
semiotiska system kommunicerar utklädningskläderna och sänder ut signaler om vem barnet 
föreställer. Med utklädningskläderna kan barn uttrycka andra saker än med rösten. Vilken funktion 
utklädningskläder har för barn kan dock skilja sig åt mellan olika förskoleavdelningar. Enligt Hultman 
(2011:74-77) påverkar det sociomateriella arrangemanget barns möjligheter att bli till. De materiella 
relationerna kan både möjliggöra och hindra barns subjektskapande. Det är därför viktigt att ta reda på 
hur utbudet av material och materialets placering eventuellt kan påverka barns användande av det. På 
Skogen är materialet placerat i ett av de minsta rummen på avdelningen där endast fyra barn får vistas 
samtidigt. Detta kan tolkas som att utklädningskläder inte ges särskilt hög status av pedagogerna vilket 
även bekräftas av förskolläraren som säger att de inte har satsat på det. Enligt en posthumanistisk 
förståelse ses ting, i detta fall utklädningskläder, som medkonstruktörer av den värld vi lever i 
(Hultman 2011:2). Vilken värld vill vi låta bli till i intra-aktiviteten mellan barn och utklädningskläder 
på förskolan? Vilket utbud av material erbjuder vi, och var placeras det? Utbudet av material påverkar 
hur barnen använder det och vilka roller barnen får möjlighet att prova. Slutsatser i denna studie är att 
ett medvetet och genomtänkt utbud av utklädningskläder kan innebära oändliga möjligheter av olika 
roller för barnen att gestalta. Det finns ingen gräns för vad man kan bli i fantasin när leken är som bäst. 
Utklädningskläderna omvandlar oss i lekens olika skeden, och det kan gå fort när teman skiftas och 
karaktärer omvandlas. Man måste vara nära barnen för att förstå. Vi har sett hur det verbala språket 
fungerar som en länk mellan fantasi och handling. Budskapet om vad barnen föreställer överlämnas 
via språket till medspelarna i leken och fungerar därmed som ett komplement till kläderna. På långt 
håll skulle man inte ha en chans att se att samma mantel ena sekunden föreställer änglavingar för att 
några minuter senare bli ett förkläde. Utklädningsklädernas funktion kan vara komplex, då man aldrig 
kan veta i förväg vilken roll de kommer att få i barnens lek. Utklädningskläderna får betydelsen av ett 
redskap som i bästa fall kan förverkliga barnens fantasi.

Vi har sett hur storleken på utbudet av utklädningskläder kan innebära en begränsning för barnen både 
då utbudet har varit litet som på Skogen, men även när det varit stort som på Giraffen. Placeringen av 
utklädningskläderna spelade i det senare fallet en avgörande roll, då merparten av det stora utbudet 
placerades inlåst i en loge dit barnen inte fick gå utan en vuxen. Denna studie visar även att ett bra och 
pedagogiskt utbud av utklädningskläder inte handlar om kvantitet, utan om kvalitet. Vid första 
anblicken kan en prinsessklänning eller en poliströja se mer värdefull ut än ett abstrakt, enfärgat 
tygstycke. Men vilka inneboende möjligheter har de olika utklädningskläderna? Vad gör de med 
barnen? Vilka identiteter tillåter de oss att pröva, och var sätter de gränsen för vår fantasi? Kanske är 
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uppdelningen mellan förutbestämt och abstrakt material både omöjlig och onödig. Denna studie har 
visat att även förutbestämt material kan användas på oväntade sätt. Som förskollärare blir det då 
viktigt att vara aktsam på sina egna förväntningar och förutfattade meningar om hur barn förväntas 
använda utklädningskläderna. Reflektion bör även ske kring hur vi kan ge barnen nya utmaningar i sitt 
subjektskapande. Vi tror att inspiration till nya vägar i fantasins magiska värld kan finnas genom att 
erbjuda en mångfald av lockande, föränderligt material, tillgängligt för barnen, med vilket det inte 
finns någon gräns för vilka kläder och accessoarer som kan kombineras och vilka roller som kan 
gestaltas. I denna studie har vi sett att det mindre förutbestämda materialet såsom mantlar och sjalar 
har använts på ett mer kreativt och fantasifullt sätt i barnens lek än det förutbestämda materialet. Ett 
sådant utklädningsmaterial kan således erbjuda barnen en ökad bredd av roller de kan gestalta. 
Avslutningsvis ser vi att utklädningsklädernas kvalitet inte endast handlar om dess agens, vad det gör 
med barnen, och dess transformativitet. De ska även vara fina, spännande och i rätt storlek menar 
barnen i vår studie. Utklädningskläder bör värdesättas som pedagogiskt material på förskolan eftersom 
det inte kan likställas vid något annat material.

Vidare forskning
I vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka hur barns lek eventuellt påverkas av 
ändringar i utbud och placering av utklädningskläder. En detalj i miljön som under studien även väckt 
vårt intresse är huruvida det finns speglar eller inte. Hur påverkar speglarna barnens användning av 
utklädningskläder, och hur tänker pedagogerna kring speglar? Eventuella effekter av pedagogernas 
förhållningssätt till utklädningskläder och pedagogernas delaktighet i barnens lek med utklädnings-
kläder är enligt oss också intressanta ämnen för vidare forskning.
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Bilaga 1: Förfrågan om föräldrars 
godkännande

Hej!

Vi studerar sista terminen på Stockholms universitets förskollärarutbildning och gör för 
närvarande en studie om utklädningskläder i vårt examensarbete. För att kunna genomföra vår 
studie vill vi observera barns lek, samt prata med några barn om utklädningskläder. Som 
dokumentationsmetod kommer vi att använda oss av fältanteckningar och vi kommer varken 
fotografera eller filma barnen. Förskolan och barnens namn kommer att vara avkodade och 
fingerade i arbetet för att inga barn ska kunna identifieras. Vi behöver Ert godkännande för att 
vid ett tillfälle observera barnens lek under ca. 60 min. samt genomföra kortare intervjuer med 
några barn.

Kontakta oss gärna för mer information.

Tel. nr: Karin Norinder XXXXXXXXXX och Charlotte Linder XXXXXXXXXX

Härmed godkänner jag att mitt/mina barn deltar i studien. (Kryssa i rutan.)      □

Jag vill ej att mina barn deltar i studien. (Kryssa i rutan.)     □
Barnets namn: ________________________________________

Målsmans underskrift:__________________________________

Namnförtydligande:____________________________________

Ort och datum:________________________________________

Vänligen lämna blanketten snarast möjligt till personalen på Ert barns avdelning.

Tack! Med vänlig hälsning/ Karin och Charlotte
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Bilaga 2: Intervjufrågor barn

1. Hur gamla är ni?

2. Brukar ni leka med utklädningskläder?

3. Vad är det som är roligt med utklädningskläder?

4. Hur känns det när man har klätt ut sig?

5. Vad brukar ni klä ut er till för något?

6. Hur väljer ni kläder?

7. Var brukar ni leka med utklädningskläderna?

8. Är det lätt att hitta de kläder man vill ha?

9. Vilka är de bästa utklädningskläderna?

10. Finns det några dåliga utklädningskläder tycker ni?

11. Får man klä ut sig till precis vad man vill?

12. Kan man klä ut sig till precis vad som helst här på förskolan?

13. Är det några utklädningskläder ni saknar?

14. Kan killar och tjejer klä ut sig till samma saker?

15. Är det något man inte får leka?
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Bilaga 3: Intervjufrågor 
förskollärare

1. Vad har du för utbildning?

2. Hur länge har du arbetat på förskola?

3. Hur gammal är du?

4. Kan du berätta för oss hur barnen på din avdelning brukar använda utklädningskläderna?

5. Vad tror du att utklädningskläder kan ha för betydelse för barn?

6. Hur tror du att barnen kan påverkas av kläderna?

7. Varför har ni utklädningskläder?

8. Var brukar leken pågå?

9. Hur tänker du kring utklädningsklädernas placering och förvaring i lekmiljön?

10. Upplever du att barnen hittar de kläder de vill använda?

11. Hur har ni valt ert utbud av utklädningskläder?

12. Ändrar ni utbudet av utklädningskläder ibland, och hur i så fall?

13. Vad är bra utklädningskläder för dig?

14. Vad skulle mindre bra utklädningskläder kunna vara för något?

15. Är det någon lek som du upplever som oönskad eller förbjuden?

16. Integrerar ni utklädningskläder i andra aktiviteter, som tex berättelser, musik, dramatisering?

17. När brukar barnen klä ut sig?

18. Är det OK om vi återkommer till dig via mejl eller tel. om vi kommer på någon mer fråga?

38



Stockholms universitet/Stockholm University

SE-106 91 Stockholm
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