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Abstract

The aim of this paper was to examine children’s peer relations, both love and friendship.
From a perspective of gender and children’s psychic development I wanted to know
what these relation’s means to children? Are there any difference between boys and
girls, and if there is, what’s the cause of these differences? I also wanted to find out how
the theories of children’s development describe the importance of the surrounding, and
explain the cause of possible gender differences.

I have used a qualitative method by doing eight interviews with eight
children. The results I’ve reached are that the relations of both love and friendship are
important for children. I’ve also found that there are both differences and similarities
between the sexes. The greatest difference was based on the fact that fewer boys were
interested in taking part in my examination, and those who were taking part talked less
about the subjects than the girls did. There were also differences in the children’s
feelings and thoughts about the subject, but those differences were fewer. The theories
of children’s development also placed great importance in the surrounding. Good
relations and a secure surrounding are important for a pleasant development, and many
theories also placed importance on the surrounding for the gender differences.
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Förord

Genom denna studie har jag fått en inblick i barns liv, och deras vänskaps- och kärleksrelationer. Åtta

modiga barn har låtit sig intervjuas och berättat om sina tankar och känslor kring ämnet. Ett stort tack till

dessa barn i årskurs två samt deras klasskamrater som tagit emot mig och tagit hand om mig under mina

besök i klassen. Ett lika stort tack vill jag skänka till klassföreståndaren och hennes lärarkandidat som så

varmt välkomnat mig. Alla ni i min omgivning som stöttat och hjälpt mig, tack! Sist men inte minst vill

jag tacka min handledare, Maria Bangura Arvidsson, som med stor förståelse har stöttat mig och gett mig

råd på vägen.

Arbetet tillägnas mina älskade syskonbarn, som genom att bara finnas till lyser upp min vardag!

.
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Inledning

Problemformulering

”Morfar! Hur gick det till när du och mormor parade er?” Min far tappade totalt fattningen när min

sexåriga systerson fundersamt, men fullt allvarligt, ställde frågan då de två var ute och påtade i

trädgården en solig vårdag. ”Jag menar… Hur gick det till när ni blev ett par?”

Att kärlek, vänskap och relationer är någonting som tar både barns och vuxnas tid i tanke och

handling är otvivelaktigt. Redan som små hör vi sagan om prinsen som får sin prinsessa, och lär oss tidigt

i livet att det är värdefullt med goda relationer och vikten av att vara omtyckt och älskad av sin

omgivning. Vidare betonas ofta relationer som centrala för vår utveckling som individer. Lars Dencik,

socialpsykolog och professor vid Roskilde Universitet, menar att i förhållande till en annan människa

utvecklas vi, speglar vi oss och blir “Någon” (Thunberg, 1981).

Att studera barns relationer med jämnåriga blir på så sätt värdefullt när vi vill förstå hur de

utvecklas som individer, då de idag tillbringar den största delen av dagen utanför hemmets väggar i skola

och på dagis. Därmed finns det numera flera nya relationer av betydelse för barnets utveckling än enbart

familjen. Tidigare sågs familjen som den huvudsakliga basen som formar barnet  (Sommer, 1997). Ser vi

exempelvis till det gamla bondesamhället var familj och släkt huvudsakligen de som uppfostrade och

formade individerna, samt tillfredsställde de sociala behoven. Familjen levde tätt tillsammans, arbetade

ofta tillsammans och familjemedlemmarna hade ett stort ansvar för varandra. Idag ser vi istället hur

individualismen betonas, och förändringarna i familjekonstruktionerna är ett exempel på detta. Lars

Dencik betonar att så som vårt samhälle ser ut ställs allt högre krav på den enskilda individen, och vår

identitet blir omgivningens sätt att betrakta oss, vi ser oss själva genom omgivningens ögon (Thunberg,

1981). Utifrån tanken kring hur barns relationer utanför hemmet formar och påverkar vill jag studera hur

lågstadiebarn ser på kärlek och vänskap till jämnåriga.  Genom att utgå ifrån ett barnperspektiv ämnar jag

i studien försöka fånga aspekten av hur barnen själva uppfattar och tänker kring sina relationer med

jämnåriga individer.

En aspekt som inte går att bortse ifrån när man studerar barns syn på vänskap och kärlek är

genusperspektivet. Jag anser det vara intressant att utifrån studien av lågstadiebarns syn på kärlek och

vänskap studera skillnader och likheter mellan könen. Genom att använda mig av genusteorier ämnar jag

belysa detta perspektiv, dels för att se om det finns eventuella skillnader, och dels för att förstå vad dessa

skillnader i så fall grundar sig i. Jag kommer i uppsatsen även använda mig av olika utvecklingsteorier.

Utifrån dessa vill jag undersöka hur stor vikt de lägger vid omgivningen och dess relationer för en god

utveckling. Vidare vill jag veta ifall genusaspekter och skillnader mellan könen kan förklaras ur ett

utvecklingsteoretiskt perspektiv.

Studien kommer därmed att bestå av två spår, som dels kommer studeras var för sig och dels

sammanflätas i en helhet. Syftet med studien är att genom ett barnperspektiv sätta sig in i barns tankar,

upplevelser och känslor kring vänskap och kärlek, för att se hur barnen tänker och resonerar kring denna

viktiga bas i livet. Samtidigt går det, som redan nämnts, inte att bortse från ett genusperspektiv när man
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behandlar detta ämne. På så vis ämnar jag även studera huruvida de två könen skiljer sig från varandra i

det ovan nämnda? Utifrån ett genusperspektiv vill jag se om det finns skillnader i de två könens

uppfattningar och tankar kring kärlek och vänskap samt varför eventuella skillnader mellan könen

uppstår.

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att beskriva lågstadiebarns tankar, känslor och upplevelser kring vänskap och

kärlek utifrån ett genusperspektiv samt utvecklingsteoretiskt utifrån åldern de befinner sig i.

Mina frågeställningar är:

• Hur gestaltar sig lågstadiebarns syn på vänskap och kärlek?

• Skiljer flickors och pojkars syn på vänskap och kärlek åt? Om det finns skillnader mellan flickor och

pojkar, vad grundar sig dessa på utifrån ett genusperspektiv?

• Var befinner sig lågstadiebarn utvecklingsmässigt, enligt de olika utvecklingsteorier som finns? Hur

belyser olika utvecklingsteorier vikten av barnets relationer och samspel med omgivningen?

Begreppsdiskussion

• Kön – Det biologiska, medfödda könet vi tillhör, så som kvinna och man.

• Genus och könsidentitet – Det psykologiska och sociala kön, som associeras till det biologiska könet.

Exempelvis anses kvinnor generellt vara mer omhändertagande och ”moderliga”, medan män

exempelvis ofta anses vara mer händiga samt mer aggressiva.

• Könsroll – De roller människor har utifrån sitt kön, exempelvis intressen och arbetsfördelning.

I resultat och analysdelen kommer jag använda uttrycket ”barnen” för de barn jag intervjuat, ”flickorna”

för de intervjuade flickorna och ”pojkarna” för de intervjuade pojkarna.

Studiens upplägg

Utifrån ämnesvalet kontaktade jag en klassföreståndare till en årskurs två som ställde sig positiv till

projektet. Efter att ha fått godkännande från rektorn presenterade jag mig för klassen, samt delade ut

lappar till föräldrarna där jag beskrev min undersökning. Under presentationen berättade jag vem jag är,

att jag studerar till socionom samt att jag ska skriva en uppsats om lågstadiebarns syn på kärlek och

vänskap.

På lapparna som delades ut fanns möjligheten för föräldrarna att ge sitt

godkännande/nekande till att deras barn skulle medverka i undersökningen. Jag

uppfattade dock ett problem med att få tillbaka lapparna av barnen, och detta problem

fanns huvudsakligen bland pojkarna. Då man även kunde finna skillnader i pojkarnas

och flickornas intresse i att delta i undersökningen, kan det finnas ett samband kring
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varför bortfallet blev så pass markant. Anledningar till att pojkarna var mindre benägna

att vilja delta i undersökningen samt till att lämna tillbaka lapparna kan finnas i

huruvida barnen är vana att tala om känslor, och då med en, för många, mer eller

mindre främmande person. Att jag är av kvinnligt kön kan även ha påverkat pojkarnas

inställning negativt till att medverka, då det oftast ter sig enklare att tala med det egna

könet om känslor. Något som också kan spela in, utifrån ett genusperspektiv, är i vilken

mån de två könen tilltalas av ämnet.

Jag genomförde åtta intervjuer med ett barn i taget.  Innan själva intervjun

påbörjades förklarade jag att det inte finns något rätt och fel, samt att ingen skulle få

veta vem som hade sagt vad och att barnen var anonyma. Alla intervjuer spelades in på

bandspelare. Av vikt för att intervjuerna skall fortlöpa problemfritt är även att de görs i

avskildhet (Denscombe, 2000). Intervjuerna utfördes i en soffa i ett klassrums

”myshörna”, samt på ett kontorsrum. Miljön i klassrummet var mer avslappnad och

inbjudande än den på kontorsrummet. Alla barnen satt snett bredvid mig under själva

intervjun, då jag ville undvika känslan av ett ”förhör”. Dock finns det en risk att denna

känsla ändå infinner sig för barnet under intervjun, då det är en ovan situation, samt att

barnet försöker svara vad det tror är ”rätt” snarare än vad det tycker, tänker och känner.

En mindre observation genomfördes även under den dagen jag medverkade i

skolan för att berätta om mitt projekt (Observation 040416).

Urval och avgränsningar

Studien är utförd i en mellanstor svensk stad, på en mellanstor skola. Kriterierna för urval av

intervjupersoner har varit att både pojkar och flickor i lika stor utsträckning skall få medverka, samt att

barnen skall gå på lågstadiet. Barnen har valts ut genom lottning av lapparna med målsmans

godkännande. Då betydligt färre pojkar än flickor själva valde att medverka var samtliga pojkar som

valdes de som hade föräldrars godkännande. Jag frågade därefter barnet om det ville bli intervjuat.

Studien inriktar sig, som redan nämnts, på barn i lågstadieåldern, det vill säga barn mellan sju

till nio år.  Då utveckling inte är en jämn process och lika bland alla finns det reservationer för att den

emotionella åldern rör sig ända från sex upp till tio år emellanåt. Då de barn som går i årskurs två

beräknas vara de som är närmast både sjuåringar och nioåringar utvecklingsmässigt, har det varit denna

ålder som använts till intervjuer.
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Jag koncentrerar mig i studien enbart på lågstadiebarns syn på kärlek och vänskap till jämnåriga.

Något utrymme till studier av barnens relationer med vuxna finns inte, då materialet skulle bli alltför

brett.

Metod

I studien har använts kvalitativ metod genom intervjuer med åtta stycken barn, fyra stycken pojkar och

fyra stycken flickor. Intervjuer ansåg jag mest passande för min studie eftersom man har möjlighet att

ställa följdfrågor, och på så sätt få fram mer information kring känslor och erfarenheter än i enkäter.

Intervjuerna var semistrukturerade (Denscombe, 2000), jag hade ett antal tema att diskutera med

tillhörande frågor, men lät barnen tala så fritt de ville utifrån detta. Jag ville inte styra barnen alltför

mycket, men ansåg det samtidigt svårt att ha en totalt ostrukturerad intervju med barn som sällan eller

aldrig upplevt situationen förr. Barn i lågstadieåldern kan, på grund av lässvårigheter och liknande, även

ha svårigheter med att fylla i enkäter. Då jag i min studie även vill fånga ett barnperspektiv är intervjuer

att föredra. Genom barnperspektivet vill man snarare blicka ut genom barnets ögon än blicka in i barnets

huvud. Genom intervjuer fångar man inte enbart barnets syn på livet, utan även hur barnet konstruerar sin

verklighet och på vilket sätt dess könstillhörighet spelar in (Andersson, 1998).  Nackdel med intervjuer

kan vara att barnet får en känsla av ”förhör”, samt att bandspelaren kan ha påverkat barnets trygghet i att

tala fritt. Att jag även, för en del av barnen, var en relativt främmande person spelar in i denna

trygghetskänsla, och möjligen hade jag fått andra resultat om jag träffat dem individuellt ett par gånger

tidigare. Den personliga faktorn i vem jag är, vilket kön jag är, vad jag utstrålar med mera påverkar även

barnets intryck av mig. Detta kallar Denscome (2000) för ”intervjuareffekten”, vilket diskuteras mer

under rubriken ”Analys av intervjuer”.

Under besöket i klassen, då jag informerade om min undersökning, gjordes även en

mindre observation kring huruvida det fanns skillnader mellan pojkar och flickor i deras intresse att

deltaga i min studie (040416). Huvudsakligen flickor anmälde att de ville medverka, medan desto färre

pojkar var intresserade, vilket jag ansåg vara intressant att ta upp i arbetet. Denna observation kommer

dock ej redovisas systematiskt i uppsatsen, utan kommer huvudsakligen synas i analys och

slutdiskussion.

Resultatens tillförlitlighet

Resultatens tillförlitlighet baseras i validiteten, med andra ord att det finns riktighet och relevans i

undersökning och resultat. Då barnen under intervjuerna ibland verkade vilja svara ”rätt”, snarare än det

de tycker, tänker och känner blir validiteten lidande. Då intervjuaren och kontexten påverkar intervjun,

blir det svårt att uppnå objektivitet. Detta inverkar negativt på tillförlitligheten, då resultaten i sig blir

unika. Dock påverkar intervjuer validiteten positivt då direktkontakten gör att datan kan kontrolleras

(Denscombe, 2000).
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 Då jag tidigare har haft viss kontakt med klassen har alla barnen sett mig förr . Dock

känner vissa av dem mig bättre än andra. Att barnen har sett mig förr, och framför allt att vissa av barnen

känner väl till mig, kan ha lett till att en del av dem känt sig säkrare och vågat prata mer. Men på samma

vis kan en del av barnen därmed känt sig osäkra när de talat med mig, då de inte känner mig särskilt väl.

Blyghet spelar givetvis in då man blir intervjuad av en främmande människa, och detta kan på så vis

påverka resultatet.

Cirka hälften av barnen hade blivit intervjuade tidigare, och visste vad det innebär. Ingen

hade dock blivit intervjuad med en bandspelare. Möjligheten att bandspelaren har gjort vissa barn

nervösa finns. Denscombe menar i Forskningshandboken att inspelningsprocessen påverkar människors

sätt att tala fritt, då de vid anblicken av bandspelaren påminns om att de spelas in. Ljudupptagningar

fångar vidare enbart det talade ordet och mister den ickeverbala kommunikationen och andra

kontextuella faktorer (Denscombe, 2000). Jag fick även ofta snäva in öppna frågor med mer konkreta

följdfrågor, då vissa av barnen, på grund av olika omständigheter så som exempelvis blyghet, inte var så

talföra. Detta kan ha påverkat min studie så att jag omedvetet kan ha lett barnen i den riktning jag väntat

eller velat. Barn är dock bra att använda som informanter då man vill fånga ett barnperspektiv. Men

frågan är huruvida alla vågade öppna sig? Känslan av ett ”förhör” och blyghet kan spela in när man

träffar barnen ett i taget. Möjligen hade det därmed varit av fördel om jag i stället hade träffat dem i

grupp.

Vidare påverkas de data man fångar av forskarens identitet. Denscombe (2000) menar att ålder,

kön och etnicitet spelar in på hur villiga och ärliga de som blir intervjuade är i sin information. Det

huvudsakliga ligger i vad forskarens identitet betyder för den som blir intervjuad, hur denna uppfattar

intervjuaren. Möjligheten att utveckla en god relation under en intervju påverkas av de förutfattade

meningar både forskaren och den intervjuade har. Detta kallar Denscombe för ”intervjuareffekten”. Då

flertalet pojkar svarade mer kortfattat än flickorna, finns möjligheten att faktumet att jag är av kvinnligt

kön spelat in. Av vikt är även vilket ämne som diskuteras. Möjligheten finns att ämnet inte tilltalade

pojkarna på samma vis som flickorna. Vissa frågor kan för vissa människor bli besvärande utifrån vem

som ställer frågan, vilket kan bidra till att de svarar vad de tror att forskaren förväntar sig istället för vad

de själva tycker, tänker och känner (Denscombe, 2000).

Analys av intervjuer

Efter själva intervjuerna skrev jag ut dem ordagrant genom avlyssning av de bandinspelningar jag gjort.

Jag tematiserade därefter barnens uttalanden under olika rubriker för att få struktur på vad de sagt.

Rubrikerna på tematiseringarna utgick ifrån de olika diskussionsämnen jag haft under intervjuerna (se

Bilaga 3; Intervjuguide). Utifrån detta delade jag även in intervjusvaren i ”pojksvar” och ”flicksvar” för

att tydligare få möjlighet att urskilja mönster könen emellan.
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Källkritik

I själva uppsatsen används Historien om flickor och pojkar av Harriet Bjerrum Nielsen och Monica

Rudberg (1991) flitigt för att den tydligt belyser genusperspektivet. Det har även varit svårt att hitta

litteratur till ämnet, och då främst kring barn och kärlek, vilket även det kan ha påverkat innehållet i

uppsatsen.

Att använda barn som källor i ämnen som rör dem själva är bra, då man på så sätt kan få

fram deras perspektiv. Dock kan olika komponenter påverka resultatet, vilket diskuteras närmre i

”Resultatens tillförlitlighet”.

Flertalet av de böcker jag har använt lyfter fram och beskriver könens olikheter snarare

än likheter, vilket på så vis även kan ha vinklat mitt arbete.

Etiska överväganden

Information om studien har lämnats till föräldrar och barn, genom brev och min presentation i klassen.

Efter föräldrars godkännande har barnen själva fått avgöra ifall de vill medverka. Alla uppgifter har

därefter behandlats konfidentiellt. Intervjuerna har gjorts i enskilda rum, barnen har fått veta att de är

anonyma och vad jag ämnat använda materialet till, och jag har redan vid avskrivningen av banden gett

barnen nya namn.

De flesta av barnen verkade påverkas positivt av uppgiften, och tyckte det var roligt att tala om

vänskap och kärlek. Men för mig som intervjuare är det omöjligt att veta ifall jag startat någon process av

känslor och tankar som jag inte kunnat följa upp. Det personliga inslaget en intervju innebär, innebär

även en risk att man inkräktar på personens privatliv ( Denscombe, 2000).

Fortsatt framställning

I nästföljande kapitel kommer tidigare forskning kring ämnet tas upp. Därefter kommer

den teoretiska referensramen att avhandlas. Detta följs av resultat som varvas med

analys för att underlätta förståelse och läsning. Uppsatsen avslutas med en

slutdiskussion och avslutning.
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Tidigare forskning

Barns vänskap

Vikten av att ha vänner

Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991) menar i Historien om pojkar och flickor att vänskap under åldern 7-

12 år blir mycket viktig för barnet. Vänskapsförhållanden ger barnet möjlighet att öva på social

kompetens och sociala färdigheter så som kommunikation, att inleda en kontakt, att ta andras roller,

kunna hantera konflikter och att lära sig vad hänsyn innebär. Det sociala samspelet lär man sig bäst med

någon som är på samma nivå som en själv, och på så sätt får föräldrarna, som har långt mer erfarenheter,

en underordnad roll gentemot vännerna som ”läromästare”. Jämnåriga vänner är dessutom ofta mer

intresserade av samma slags lekar än vad föräldrar möjligen är. Genom vänner utvecklar barnet sin

identitet, då det kan jämföra sig och spegla sig. Även på detta plan är föräldrarna för kompetenta för att

kunna ge barnet den jämförelsemöjlighet det behöver, samtidigt som föräldrarna ofta ger barnet mycket

osaklig beröm. Zick Rubin (1980) menar samma sak i Barns vänskap, då författaren belyser vikten av

vänskap för att utveckla sociala färdigheter. Föräldrarna är viktiga för att få barnet att lära sig leva i en

social hierarki, medan vänner ger möjlighet till kunskap i att hantera jämlika relationer. Social jämförelse

är nödvändig för att utveckla en riktig upplevelse av sin egen identitet.

Frånvaro av vänskap och ensamhet

Lena Teurnell, psykolog på BUP, menar på att individualismen, som allt starkare betonas i vårt samhälle,

skapar en rädsla för nära relationer. Vi ska vara fria, oberoende människor som i princip när som helst

kan ta vår resväska och flytta. Vi ska klara av att vara sociala och upprätthålla många ytliga kontakter.

Dessa mönster tycker sig Teurnell även finna bland barn. Skolgrupperna är stora, likaså skolorna som

rymmer många barn. Risken för utslagning och mobbning ökar när närheten i relationerna minskar.

”Självförverkligande, frihet och individualitet” är ledstjärnor i dagens samhälle, där även våra barn

befinner sig. Men många barn blir ofria av alla valmöjligheter och i det samhälle vi skapar. Teurnell talar

om ”den amerikanska popularitetskulten”. Lycka är att vara inbjuden till alla fester, ha många beundrare

och vara skolans mest populära person (Lönnroth, 1981).

Erfarenhet av vänskapsförhållanden är positivt både för den känslomässiga och den kognitiva

utvecklingen, menar Bjerrum Nielsen och Rudberg på (1991). Frånvaro av vänskap kan, behöver dock

inte, vara negativt i bemärkelsen att det finns risk att barnet går miste om en del sociala färdigheter och

den emotionella bekräftelse av egenvärdet som kamratskap kan ge, samt bidraga till bristande kognitiv

utveckling. Detta kan leda till problem även i den vuxna åldern. Dock innebär detta inte att barnet måste

vara populärt, alltid tillsammans med vänner, eller ha många vänner för att uppnå de positiva effekterna.
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Förutsättningar för vänskap

En viktig förutsättning för vänskap verkar vara en likhet mellan vännerna. Definitionen av vad likhet

innebär kan dock variera. Ofta väljer barn vänner av samma kön, ålder och etnicitet som de själva. Detta

baseras inte i fördomar från barnets sida (även om det i förlängningen kan leda till det), utan är ett uttryck

för barnets behov av gemenskap med människor som liknar dem själva. Självbilden stärks genom att

barnet finner sitt alter ego, då det finner att dess smak och uppfattningar delas av andra. Konformiteten

som uppträder i kamratgrupper och mellan individer är, trots vad det uppfattas som, ett uttryck för

barnets utveckling mot självständighet. Konformiteten kan även verka uteslutande mot individer som inte

passar in i mönstret. Strävan efter konformitet förklaras i barnets rädsla för ensamhet. Det finns en

trygghet i att vara ”många av samma slag”. Konformitetskravet går även hand i hand med latensbarnets

sökande efter regler och avtal. Det innebär en garanti mot det kaos barnet upplever när det börjar bli

självständigt (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991).

Vänskap ur ett genusperspektiv

Utifrån konformitetskravet menar Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) att könssegregationen blir stark

under den ålder som lågstadiebarn befinner sig i. Barnet föredrar att umgås med könslikar, och ju mer

offentlig situationen är desto tydligare blir segregationen. Privat kan en pojke och en flicka vara vänner,

men när andra är med visar de inte det lika tydligt. Författarna menar dock på att jämnåriga kamrater och

vänskap har samma funktion hos flickor och pojkar. Skillnader finns snarare i hur flickor och pojkar

uppfattar vänskap, vad de upprättar vänskapen kring, hur de skaffar vänner och vad status bland

jämnåriga innebär. Även Zick Rubin (1980) belyser hur könssegregationen är stark under denna ålder

med en klyfta mellan pojkar och flickor.

Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) menar att det typiska ”väninneskapet” mellan två flickor

signalerar tydligt ”Det är vi två tillsammans”. Det innehåller ofta mycket fysisk närhet genom att barnen

håller sig nära varandra, håller varandra i handen, kramas, flätar hår och liknande. Konformiteten syns

genom liknande frisyrer, samma slags kläder, eller genom att byta och låna saker av varandra. Flickorna

anpassar sig efter varandra i viljan att behålla alliansen och de försvarar varandra mot utomstående kritik.

Uteslutandet av en tredje part bekräftar att man är varandras utvalda, och med en tredje part med i den

intima vänskapen ökar även risken för svek och uteslutning. Kompisskapet symboliseras av en privat

sfär, med hemligheter, talande blickar och ”tisslande och tasslande” som ingredienser. Målet med

vänskapsförhållandet är att upprätta och upprätthålla intimitet. Katarina Gustafson (1998) hänvisar i

Bilder av vänskap – Att studera vänskap bland barn  till Anne Scott Sörensens konstateranden kring hur

flickor är mer bundna till dyader (att umgås två stycken tillsammans) och triader (att umgås tre stycken

tillsammans) med vänner än vad pojkar är. Pojkar utvecklar andra relationsformer, och umgås

företrädesvis i större grupper, medan flickor umgås med en eller två vänner.
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Pojkars vänskap har en annan utgångspunkt än flickornas sökande efter intimitet, då målet för

pojkarna är autonomi. Relationerna är hierarkiska, där det enskilda barnet å ena sidan är fristående från

de andra barnen, samtidigt som det är i förbindelse med dem. Det avgörande för pojken är snarare

grupptillhörigheten än de individuella vänskapsförhållandena. Grupptillhörigheten visas ofta genom

kollektiva aktiviteter, med stor fysisk aktivitet som upptar stort utrymme. Gruppen visar även offentligt

att barnen är ett ”gäng” genom att offentligt demonstrera sin makt, och genom att visa solidaritet

gentemot ledaren. Denna solidaritet kan jämföras med flickornas solidaritet gentemot väninnan, dock

grundar sig pojkarnas solidaritet snarare på beundran eller rädsla än i längtan efter närhet. Pojkgänget är

öppet för alla som ledaren accepterar och maktrelationen är stabil. Normer, regler och värderingar

bestäms även av ledaren i gruppen (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991).

Lena Teurnell, psykolog på BUP, menar i sin tur på att de mönster vi tidigare sett hos barn – att

pojkar leker i grupp och flickor har en bästis – håller på att försvinna. Dessa mönster, menar Teurnell,

grundar sig i det borgerliga familjemönstret (vilket även den psykoanalytiska teorin har sin grund i), där

flickorna identifierar sig med modern som stannar hemma och sköter de nära sociala relationerna samt

familjens nätverk, medan pojken identifierar sig med fadern som ägnar större delen av dagen på arbetet

med arbetskollegorna, ”gänget” (Lönnroth, 1981).

Barn och kärlek

Vikten av kärlek

Aignér och Centerwall (1994) pekar i boken Barns kärleksliv på att barn har, liksom vuxna, förmågan att

älska innerligt och förbehållslöst. Detta gör dem även sårbara och det är viktigt att deras upplevelser tas

på allvar av omgivningen.

Vad kärlek är och vem man blir kär i

Vänskap och kärlek bygger på samma grund, menar psykologerna Monica von Sydow och Klas

Grevelius i boken Vänskap – en artikelserie ur Svenska dagbladet. Förtroende, trygghet, öppenhet,

generositet, ömhet, omsorg, ömsesidig identifikation, beroende, och även attraktion, är något man kan

finna i både kärlek och vänskap. Och precis som kärleken börjar vänskapen med en ömsesidig

dragningskraft, en nyfikenhet och spänning. Gränsen mellan vänskap och kärlek dras av erotiken. Man

kan även se vänskapen som en relation som saknar förgrundsmodell. En vän behöver inte inneha vissa

drag för att bli en vän, medan vi ofta har en drömbild av en idealpartner (Thunberg, 1981).
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Att vara kär

Under den första skoltiden börjar barn vända sina känslor och förälskelser bort från familjen, mot andra

objekt. I åldern runt 10-år har barn börjat få en medvetenhet om kärleken, att den är en del av det stora

samhället och även något som vuxna ägnar sig åt. De läser om kärlek i tidningar och böcker, och pratar

om kärlek med andra barn. Aignér och Centerwall (1994) pekar på att inte vem som helst får ta del av

barnens tankar. Risken att bli retad finns och kärlek är ett känsligt ämne. Bland barnen finns ett spel om

kärlek, där man retas, busar och liknande. Dock finns det bakom retsamheterna en positiv längtan.

Oddbjörn Evenshaug och Dag Hallen (1992) belyser även de i boken Barn- och ungdomspsykologi hur

intresset för det motsatta könet till en början innehåller ett motsatsförhållande. Många av pojkarna

uttrycker att de ogillar flickor, och samma kultur gentemot pojkarna finns bland flickkretsarna. När väl

kärlek uppstår uttrycks den ofta genom förstulna blickar, knuffar, jagande och klumpiga försök till lek.

Den första förälskelsen, menar författarna, är mest inriktad på de yttre attribut objektet för förälskelsen

har.

Homosexualitet

Många forskare tvistar kring vad homosexualitet grundar sig på, men gemensamt är att majoriteten anser

att inriktningen är fastlagd tidigt, före fyra års ålder. Oavsett detta stöter barn förr eller senare på

homosexualitet i någon form, antingen i en verklig händelse, eller i form av skällsord eller liknande.

Viktigt i detta, menar Aignér och Centerwall (1994), är att vuxna avdramatiserar både sexualiteten och

homosexualiteten inför barnen, och att barnen får de grundfakta som behövs för att förstå. Att

avdramatisera homosexualitet är viktigt av många skäl. Det är av vikt då barnen får lättare att förstå vad

det innebär när de möter det i samhället, att det är samma sak som heterosexualitet enbart med skillnaden

att man älskar någon av det egna könet, och att det inte är något konstigt eller farligt. Ett annat skäl är att

barn inte sällan använder eller hör ord förknippade med homosexualitet som skällsord, så som ”bög”. I

sin yttersta form räknas detta som ett slags hets mot folkgrupp, vilket bör och skall motverkas. Den tredje

orsaken som Aignér och Centerwall tar upp är att de som någon gång i sitt liv kommer till insikten att de

själva är homosexuella, kan genom upplysning slippa den inre konflikt som kan uppstå om man ser

homosexualitet som något felaktigt. Barn bör därmed få veta de ”grundfakta” som finns kring

homosexualiteten, så som att det exempelvis inte är fel eller konstigt.

Kärlek ur ett genusperspektiv

Under lågstadieåldern är könssegregationen stor. Flertalet av flickorna föredrar att umgås med könslikar,

och pojkarna likaså (Rubin, 1980). Dock är inte intresset för det motsatta könet totalt frånvarande.

Problemet uppstår i de två könens skilda sätt att uppmärksamma varandra. Många pojkar vill vara tuffa

och imponera på flickorna genom våldsamhet, medan flertalet flickor snarare utger sig för att vara
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förnärmade och snarstuckna. På så sätt får flickor och pojkar svårt att mötas (Bjerrum Nielsen &

Rudberg, 1991). Även Aignér och Centerwall (1994) lyfter fram att könssegregationen är stor och

påpekar att flickor och pojkar har, åren före puberteten, ett starkt behov av att hävda sin egen

könstillhörighet. Lojaliteten gentemot det egna könet och de som är lika en själv är stark. Detta kan ta

uttryck i ett slags förakt för det motsatta könet, vilket man kan se i rädslan för ”tjej- och killbaciller”.

Detta, menar Aignér och Centerwall, handlar dock i grund och botten om ett behov av att prova roller, för

att i förlängningen bygga på sin identitet och självkänsla. I föraktet kan man se en lockelse och längtan,

och ett sätt att testa gränser.



18

Teoretisk referensram

Studien utgår ifrån barnperspektiv, utvecklingsperspektiv samt genusperspektiv, vilka redovisas var för

sig nedan.

Barnperspektiv

Våra barn är de främsta experterna på sin egen situation. Ändå glöms de ofta bort då de inte har samma

förmåga att göra sin röst hörd som vuxna människor, och kunskap om barn inhämtas ofta ifrån

omgivningen, istället för att se barnet som sakkunnig informant. Det är därmed av vikt att inte ta saker

och ting för givet när det gäller barns situation, utan stärka deras möjlighet att få yttra sig (Andersson,

2000). Att utgå från ett barnperspektiv innebär att man försöker se varje enskilt barn, och genom dialog

försöka fånga barnets egna synpunkter och tankar. Det väsentliga i det här blir att försöka se verkligheten

genom barnets ögon och fånga barnets uppfattning om sig själv och sin omgivning, och inte att försöka

finna korrekta eller sakliga utsagor. Dock är begreppet inte helt oproblematiskt. Det är många gånger en

vuxenkonstruktion som färgas av den kontext och de personliga och kulturella förutsättningar man som

vuxen befinner sig i, något som man måste vara medveten om när man använder sig av perspektivet

(Andersson et al, 1996).

Utvecklingspsykologiska aspekter

Psykodynamisk teori

Den psykodynamiska teorin grundades av Sigmund Freud i slutet av 1800-talet, och har

sedan dess utvecklats och förgrenats i många nya idéer och teorier. Teorin sätter

huvudsakligen människan och hennes känsloliv i centrum, och utifrån ett

psykodynamiskt utvecklingsperspektiv befinner sig barn mellan 6-11 års ålder i

latensfasen (Hwang & Nilsson, 2003). Det viktigaste i denna ålder är inte att älska utan

att bemästra och barnet känner snarare ett slags diffus sexuell spänning istället för att

rikta begäret mot en enskild person. Under den här tiden är barnet socialt och

fritidslivet dominerar med många aktiviteter. Barnet har nu lättare att skilja mellan

fantasi och verklighet, och därmed leker det mindre fantasilekar nu än tidigare (Bjerrum

Nielsen & Rudberg, 1991).

Erik Eriksons psykosociala teori har utvecklats ur Freuds teorier, och lägger stor

vikt vid människans utveckling i olika stadier. Under hela livet utvecklas vi, och vi
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genomgår åtta huvudsakliga utvecklingsfaser, med en tillhörande kris som måste lösas.

Barnet vid åtta års ålder befinner sig i en fas som handlar om aktivitet respektive

underlägsenhet (6-12 år). Barnet söker nu kunskap, kompetens och förmåga att inrätta

sitt eget liv tillsammans med andra. Om krislösningen utvecklas negativt under denna

period får barnet en känsla av underlägsenhet, av att det inte duger som det är eller för

vad det gör (Hwang & Nilsson, 2003).

Anknytningsteorin är en annan gren av det psykoanalytiska perspektivet. Teorin

skapades av John Bowlby, och lägger vikten på att barnet fått möjligheten att knyta an

till en vuxen under sina första levnadsår. Utifrån att barnet blir äldre och utvecklar sin

kognitiva förmåga bygger det upp bilder inom sig hur världen fungerar. Med så kallade

inre arbetsmodeller lär barnet sig uppfatta och tolka händelser, förutspå framtiden samt

upprätta planer för sitt eget handlande. Tyngdpunkten i anknytningsteorin läggs vid

samspelet med omgivningen, för att barnet skall få en god utveckling ( Hwang &

Nilsson, 2003).

Inlärningsperspektiv

Dagens inlärningsteorier har utvecklats ur behaviorismen samt den klassiska- och instrumentella

betingningen. Inlärningsteorierna pekar på hur människan lär sig vad som är önskvärt enligt

omgivningen, det vill säga ger en önskad respons, och att vi lär oss agera därefter. Vårt beteende styrs på

så vis av de konsekvenser det leder till, samt vad vi vill uppnå. Vi läser exempelvis en bok för att uppnå

de tidigare konsekvenser vi upplevt av detta. Teorin delar inte upp livet i några faser, utan detta är något

vi lär oss livet igenom.

Den sociala inlärningsteorin går steget längre och ser även till de indirekta erfarenheter

människor får i samspel med andra, exempelvis lär man sig genom att observera andras beteenden.

Uttrycket ”barn gör inte som du säger, de gör som du gör” kan stå som ett tydligt exempel för vad teorin

menar. Kognitiva faktorer så som minne, uppmärksamhet och tolkning spelar in huruvida barnet tar till

sig dessa erfarenheter, och på så sätt blir barnet en aktiv deltagare i det som sker. Så kallad

modellinlärning syftar på hur individen använder sig av andra personer som mönster eller modeller att

efterlikna. Sociala inlärningsteorin kan på ett bättre sätt än tidigare inlärningsteorier spegla hur individer

lär sig exempelvis värderingar och sociala färdigheter. Könsroller uppträder på så vis genom att barnen

betraktar och imiterar de vuxna av sitt eget kön, och genom kontroll, belöningar och bestraffningar

förstärks respektive beteende (Hwang & Nilsson, 2003).
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Kognitivt perspektiv

Ordet kognition kommer från latinets ”cognitio” och syftar till människans kunskap, tänkande och

lärande, det vill säga de processer som sker i hjärnan. Den kognitiva teorin har sin fokus på hur

människans tankeprocesser är uppbyggda och fungerar, samt hur de påverkar människans uppfattning av

omvärlden och i slutändan hennes beteende (Hwang & Nilsson, 2003). Människan är enligt teorin en

intentionell varelse, med avsikter med sitt handlande, och hon använder sig av tankemässiga scheman för

att strukturera och förstå omvärlden. Vid två års ålder upptäcker barnet att det finns två olika kön, och

försöker utifrån detta skapa mening och förståelse i vad det innebär att tillhöra det ena könet. Utifrån

detta blir pojkar således ”pojkaktiga” och flickor ”flickaktiga” (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991).

Vygotskij är en ledande man inom den kognitiva skolan. Han menade att barnet tillhör ett

kulturellt och socialt sammanhang, vilken utvecklingen är starkt beroende av. Utvecklingen är på så vis

inte universell, utan är ett samspel mellan barnet och dess omgivning av exempelvis familj, lärare och

skolkamrater (Hwang & Nilsson, 2003).

Interaktionistiskt och utvecklingsekologiskt perspektiv

Dessa två perspektiv lägger stor vikt vid omgivningen och samhällets funktion för barnets utveckling.

Det interaktionistiska perspektivet anser att det huvudsakliga för människan är att aktivt tolka

budskap, relationer och situationer. För att kunna göra detta krävs interaktion, det vill säga samspel,

mellan människor. Människan styrs inte i någon större mån av några inre drivkrafter, men ska man tala

om drifter är människans huvudsakliga vilja att vara en social varelse. Vi blir människor först när vi ingår

i ett socialt sammanhang med andra och lär oss innebörden av roller, relationer, händelser och saker. På

detta vis finns det inga motsättningar mellan individ och samhälle, samhället är en förutsättning för

individen på samma vis som individen är en förutsättning för samhället. Den bästa beskrivningen av

människor och grupper får man genom att se till handlingar i samspel med andra, det är alltså i

sammanhanget med andra människor vi blir ”någon”. Människors beteende avgörs av de förväntningar,

de roller och den status som finns i det omgivande sociala systemet. Gruppen är, med sina roller, normer

och målsättningar, på så vis avgörande för individens självbild och jaguppfattning ( Hwang & Nilsson,

2003).

George Herbert Mead är en av de ledande företrädarna för det interaktionistiska perspektivet.

Han menade på att barnet, genom att komma ”utanför sig självt” och se sig själv genom andras ögon, får

en medvetenhet om sitt ”jag”. Genom att ta andras roller och sätta sig in i andras situation bildar barnet

en uppfattning om sig själv. Utifrån detta internaliserar barnet andras attityder och förhållningssätt och

gör dem till sina egna. Människans identitet är en social produkt, och för att upprätthålla ”jaget” måste

människan på så vis befinna sig i en ständig relation med andra ( Hwang & Nilsson, 2003).

Det utvecklingsekologiska perspektivet, med Urie Bronfenbrenner i spetsen, lägger precis som

det interaktionistiska perspektivet en stor vikt vid individens relation med den omgivande världen.
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Bronfenbrenner utvecklade en modell för att förstå individens relation till omgivningen och samhället.

Modellen består av fyra olika system, som befinner sig på olika nivåer, vilka inbördes även påverkar

varandra. Mikronivån är närmiljön kring barnet, så som familj, vänner, skolrelationer och liknande. På

mesonivån befinner sig den interaktion som hela tiden utspelar sig mellan dessa närmiljöer, till exempel

hur familjen interagerar med grannskapet. På exonivån  befinner sig de förhållanden som befinner sig

utanför barnets direkta vardag, så som kommunala resurser, politik, och föräldrarnas arbetsplats, och på

makronivån finns kulturella och samhälleliga normer och värderingar. Tillsammans påverkar dessa

nivåer barnet, samtidigt som de påverkar varandra ( Hwang & Nilsson, 2003).

Genusaspekter

Könssocialisation

I Historien om pojkar och flickor menar Harriet Bjerrum Nielsen och Monica Rudberg att olikheterna

mellan könen upprätthålls genom vi gör vårt kön till en del av vår identitet. Teorin om könssocialisation

kan ses som ett komplement till det sociologiska perspektivet, som menar att skillnaderna huvudsakligen

befinner sig på samhällsnivå, genom att kvinnan exempelvis måste stanna hemma med barnen då hon

ofta tjänar mindre pengar än sin man. Könssocialisationsteorin använder sig dock även av en psykologisk

aspekt, och menar att vi i processen lär oss, inte enbart vad vi skall göra, utan även vad vi har lust till att

göra. Könssocialisationen går djupt och blir en del av vår personlighet och upplevelse av vem man är

(Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991).

Bjerrum Nielsen och Rudberg använder sig av tre teorier för att belysa könssocialisationen;

psykoanalytisk teori, rollteori samt kognitiv teori:

Författarna menar att vi måste tänka utvecklingspsykologiskt för att förstå

socialisationsprocessen. På så sätt försöker vi se barnet på den nivå det befinner sig och ur barnets

perspektiv. Objektrelationsteorin (vilken är en utveckling av den klassiska psykoanalysen) belyser hur

barnet redan från början söker kontakt med omvärlden, med ett behov av att knyta an. Utifrån de tidiga

barndomsupplevelserna bildar barnet en uppfattning om sitt jag, och detta påverkar hur individen i

framtiden hanterar anknytning och separation. Detta blir intressant ur genussynpunkt, då den första

personen barnet knyter an till oftast är en kvinna. Barnet präglas således både av att modern har ett eget

förhållande med sig själv som kvinna, samtidigt som aspekten att barnet själv är av endera könet spelar in

(Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991).

Författarna använder sig av rollteorin som ett uttryck för hur könsroller skapas. Könsroller är

enligt rollteorin något inlärt, flickor utvecklar ”flickaktiga” beteenden och pojkar ”pojkaktiga” på grund

av att de genom (betingning) beröm och uppmuntran, eller genom ignorerande eller bestraffning, har lärt

sig att detta är det ”rätta”. Barnet försöker uppfylla de rollförväntningar omvärlden har för att kunna bli

en del av en social gemenskap. Dock pekar författarna på att en del av könens beteende kan förklaras på
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detta sätt, men att vår identitet samtidigt består av något mer. Vi är vårt kön på ett djupare plan än vad vi

är våra åsikter och värderingar. Detta betonas i den psykoanalytiska teorin, samt i den kognitiva (Bjerrum

Nielsen & Rudberg, 1991).

Författarna använder slutligen den kognitiva teorin genom att se till barnet som vid två års ålder

upptäcker att det finns två kön, och försöker i och med detta förstå vad det innebär att tillhöra det ena.

Det försöker skapa mening och struktur i det kaos av intryck och upplevelser världen ger för att kunna

stärka sin identitet, och skapar så kallade scheman som fungerar som teorier om verkligheten. Den

kognitiva teorin ser människan som en aktör, med medvetna val och förmåga att tolka sin omvärld. Detta,

menar Bjerrum Nielsen och Rudberg, är det huvudsakliga då pojkar blir ”pojkaktiga” och flickor

”flickaktiga”, snarare än att uppmuntran av olika beteenden (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991).

Genus som social konstruktion

Nina Björk (1996) diskuterar i Under det rosa täcket hur vår könsidentitet uppstår genom konstruktioner

i samhället. Bortom de fysiska skillnaderna är kön på detta vis inget medfött, utan något som uppstår

genom olika yttre betingelser. Exempelvis associerar vi ordet kvinna inte enbart med de fysiska attribut

en kvinna har, utan med även en del egenskaper hos personligheten som skall vara ”typsikt kvinnliga”.

Björk lyfter fram att dessa typiska attribut hos de två könen är tidsföränderliga samt olika i olika kulturer,

vilket innebär att vi nödvändigtvis inte associerar ordet ”kvinna” på samma vis idag som vi gjorde för

100 år sedan eller om vi jämför med en annan kultur. Detta blir på så vis ett tecken på att kön är en social

konstruktion, som uppstår under vissa betingelser i ett visst samhälle utifrån en viss tidsepok. På detta vis

formas könen av de förväntningar samhället har på vad en kvinna och en man är för något. Björk önskar i

framtiden en upplösning av begreppen kvinna och man, och att dessa ord inte ska betyda mer än de

fysiska attribut det innebär att tillhöra endera könet.

Genus som medfödd egenskap

I boken Hon och han – födda olika diskuterar Rigmor Robert och Kerstin Uvnäs Moberg (1994) genus

utifrån biologiska skillnader och olika psykologiska läggningar. Dessa skillnader, menar författarna, får

på intet vis användas för att rättfärdiga skillnader i arbetslivet och det politiska livet, utan jämställdhet

och rättvisa är det som skall eftersträvas. Problemet är dock att strävandet efter jämställdhet innebär att

kvinnorna fått anpassa sig efter en manlig livsstil, istället för att få möjlighet att vara som de egentligen

är. Robert och Uvnäs Moberg har funnit att skillnader i beteenden och utseenden mellan könen även

finnes hos flera djurarter, och då utifrån det kön som tar hand om ungarna. Oavsett om det huvudsakligen

är hanen eller honan som tar hand om ungarna, är det den som gör just detta som utvecklar mjukare,

försiktigare drag, medan det andra könet är mer aggressivt till sin läggning. Ser vi till våra förfäder och

förmödrar skötte kvinnorna, som ofta ammade upp till tre till fyra år, det huvudsakliga arbetet med
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barnen, medan männen hade ansvar för jakt, matinsamling och försvar av flock och  familj. Författarna

menar på att sannolikheten är stor att våra förfäder och förmödrar styrdes av instinkter då de gick in i sina

roller. Författarna betonar även att dagens människas genetiska konstruktion inte skiljer sig nämnvärt

från våra förfäders, vilket på så vis bidrar till att vårt känsloliv och våra djupare instinkter fungerar på

samma vis. Det är på så vis vårt genetiska arv som styr oss till att utveckla de typiskt kvinnliga eller

manliga egenskaper som idag finns. Utifrån detta vill författarna att mänskligheten, istället för att kämpa

för att bli lika, skall acceptera och lyfta fram olikheterna och på så sätt finna en större frid med sig själv.
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Resultatredovisning och analys

De barn som intervjuats är:

Julia, Amanda, Fanny och Karin, samt Jonatan, Erik, Örjan och Arvid.

Resultatredovisning av barn och vänskap

Vad är vänskap?

Både flickor och pojkar var under intervjuerna överens om att vänskap innebär att man

är snäll mot varandra, att man kan prata mer med varandra, tar hand om varandra och

att man leker. Att vänskap är viktigt betonade alla barnen, många menade på detta för

att man ska slippa vara ofrivilligt ensam, för att man inte ska bli retad, för att man inte

ska bråka eller vara ledsen. Kompisar kan vara bra att ha då de kan försvara en ifall

man blir retad, och gör man sig illa så finns det någon som kan ta hand om en. Utan

vänner är det ingen som pratar med en och man är ensam på rasten, menade flera av

barnen på.

Att vara snäll och skicka vänskapsbrev – Hur man blir vänner

Både flickorna och pojkarna menade på att de blir vän med någon genom att vara snäll mot personen och

fråga om den vill leka. Karin berättade att man kan skicka ett vänskapsbrev för att få en ny vän, där man

exempelvis skriver att man tycker att personen i fråga är snäll.

Flickorna påpekade huvudsakligen att man är snäll mot personen och att man exempelvis tar

hand om den när den är ledsen, medan pojkarna i sin tur oftare betonade leken som det som skapar

vänskap.

”Man pratar hemlisar” – Hur man vet att man är vänner

Alla barnen påpekade att lek tillsammans är det som symboliserar vänskap. Huvudsakligen flickor

påpekade vikten av att vara snäll mot personen, och ta hand om den. Fanny förklarade:

”Man pratar om hemlisar, och man kan prata om nästan allt. Om man är ledsen kan man prata om det

[…].”

Vad en hemlis består av berättade Fanny vidare:
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”Jag var ute och gick, och så kanske jag bara råkade snubbla helt plötsligt, över en liten jättesmal

pinne! Det är så pinsamt om hela klassen får veta det, och alla går omkring och retar en och sånt. Eller

till exempel ’Jag har varit ihop med den…’ eller vad det nu är.”

Då menade Fanny att det är bättre att bara behålla det som en ” hemlis” för de närmaste vännerna.

Att leka bondgård eller prata? – Leken

Leken, det som de intervjuade barnen menar huvudsakligen betonar vänskap, består av dunkgömme,

lekar i sanden, lekar i kojor, att barnen gungar, leker bondgård och dylikt. Lika många flickor som pojkar

nämnde sporter så som bandy och fotboll (en flicka och en pojke), medan två av fyra flickor nämner att

de pratar med sina vänner (jämfört med ingen av pojkarna).

”Inte kineser, råttor eller coolingar” – Vem man blir vän med

Alla flickorna menade att det går att bli vän med precis vem som helst, men tre stycken betonade att

personen inte får vara dum. Amanda definierade ”dum” som

”Det är att man säger dumma saker […] och att man slåss.”

På frågan om man kan bli vän med vem som helst svarade Fanny:

”Nej. Man kan inte vara vän med vem som helst. Man kan till exempel inte vara vän med kineser. Man

kan ju inte åka runt i Kina och fråga på kinesiska ’Ska vi leka’ och så kan man inte kinesiska själv!”

På frågan om det går att leka med en kines i Sverige svarade Fanny:

”Då kan man ju leka med den! Man kan till exempel inte leka med råttor, det är väl inte så kul att leka

med!”

På frågan om det finns människor man inte kan vara vän med förklarade Fanny slutligen:

”Eh… Asså typ killar som går omkring och slåss och så, dem är jag inte vän med.”

Pojkarna menade även de att det går att vara vän med i princip vem som helst, så länge personen

är snäll.

”Helst ska han ju vara trevlig. Det ska helst inte vara någon sån cooling eller så.” (Jonatan).

Vilda och lugna lekar – Att leka med flickor eller pojkar?

På frågan om barnen helst leker med flickor eller pojkar svarade Amanda flickor, för att de är roligare

och leker lugnare lekar, inte fotboll och springer och liknande. Julia tyckte inte det spelar någon roll, hon

leker med både och, och anser att flickor och pojkar leker likadant. Karin leker också med båda könen

men berättade att pojkarna är roligare för de spelar mer bandy och liknande, som hon gillar. Fanny

föredrar utan tvivel flickor på grund av att man kan prata mer med flickor, och att de är lite lugnare,

stimmar och retas inte på samma sätt. Fanny menade även på att man inte kan prata på samma sätt med

pojkar som med flickor. Med flickorna i klassen kan man gå fram och prata med vem som helst, men det
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kan man inte göra bland pojkarna. Killarna känner man nämligen inte lika bra, de har man inte lekt med

lika mycket, berättade Fanny. Fanny påpekade att det bara är ett par flickor i klassen som leker med

pojkar, och att klassen är mycket uppdelad mellan flickor och pojkar.

Tre av fyra pojkar, Jonatan, Erik och Arvid, leker med både flickor och pojkar. Erik berättade

att han tycker det är lika kul att leka med båda könen, medan resterande tre pojkar föredrar att leka med

personer av det egna könet på grund av att pojkarnas lekar är vildare och roligare. Tre av fyra pojkar

tycker att pojkar och flickor leker på olika vis, Jonatan menade på att flickorna leker lite lugnare lekar

medan pojkarna är lite vildare.

”Om en flyttar har man en till” – Att ha få eller många vänner

Alla barnen var överens om att det är bäst att ha många vänner.

”För då har man flera att leka med om man är själv någon gång, och den leker med någon annan.”

(Amanda).

”För att om en flyttar så har man en till.” (Julia).

Erik menade dock på att det finns folk som tycker att det är roligast med en vän, men själv föredrar han

flera vänner.

”Beror på vilka som är med” – Att leka få eller många tillsammans

Flickorna menade på att det är roligt att leka många tillsammans, men att det är roligare att leka i mindre

grupper på 2-3 personer. Fanny påpekade att det beror på vilka som är med och leker.

Alla pojkarna tyckte det var roligast att leka många tillsammans för att man kan göra fler saker,

det händer fler saker och ”[…] man kan köra fler lekar.” (Örjan).

Analys av barns vänskap med jämnåriga

Vad är vänskap?

I princip alla barnen påpekade vikten av att man är snäll mot varandra, tar hand om varandra och leker

för att det ska klassas som vänskap. I barnens definition av vänskap finnes inte någon större skillnad

mellan flickorna och pojkarna.

Vikten av vänskap

Alla barnen betonade att det är viktigt med vänner. Flera av barnen nämnde orsaker som att man ska

slippa vara ofrivilligt ensam, att man ska slippa bli retad, för att man inte skall bråka eller vara ledsen.
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Att vara utan vänner kan innebära att man får vara ensam på rasten och att ingen pratar med en, berättade

flera av barnen. Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) samt Rubin (1980) påpekar att vänskap under

åldern 7-12 år är en mycket viktig del av livet. Vänskapsförhållanden är betydelsefulla för barnens

sociala, kognitiva och känslomässiga utveckling. Vuxna kan inte ge barnen det jämnåriga kamrater kan

ge, och socialt samspel lär man sig bäst med någon som är på samma nivå som en själv. Genom samspel

med vänner får barnen möjlighet att jämföra sig med jämnåriga för att bygga upp en egen identitet, samt

även öva på social kompetens så som att inleda kontakter, hantera konflikter, ta andras roller, lära sig

hänsyn och liknande. Utifrån detta får föräldrarna en underordnad roll vännerna som ”läromästare” i det

sociala livet. Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) påpekar att frånvaro av vänskap därmed kan betyda

att barnet går miste om den emotionella bekräftelse av egenvärdet som vänskap med jämnåriga kan ge,

samt att det kan (måste dock inte) ge brister i den kognitiva utvecklingen. Författarna poängterar dock att

detta inte måste innebära att barnet är populärt eller att det har många vänner för att uppnå dessa positiva

effekter.

Vem blir man vän med?

En stor del av barnen berättade att de kunde bli vän med vem som helst, så länge personen inte var dum

(och så länge personen bor i samma land, enligt Fanny). Amanda beskrev dum som att man säger dumma

saker och slåss. Samtidigt kan vi se att tre pojkar och två flickor menade på att de föredrar att leka med

individer av det egna könet. De andra två flickorna, Julia och Karin, ansåg att det inte spelar någon roll,

respektive föredrar att leka med pojkar. Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) menar på att ett omedvetet

konformitetskrav styr barnets val av vänner, och att barnet på så vis ofta väljer någon av samma kön,

ålder och etnicitet som de själva. Genom att ha vänner som liknar dem själva stärks barnets alter ego och

självbild, och detta är ett steg mot självständighet. Detta konformitetskrav innebär en garanti mot det

kaos barnet upplever på vägen mot självständighet. Även Zick Rubin (1980) påpekar att

könssegregationen mellan flickor och pojkar är stark under denna ålder, vilket påverkar barnets val av

kompis.

Hur man blir vän med någon, att vara vänner och den viktiga leken

Skillnader mellan könen kan vi finna i barnens beskrivningar av hur man blir vän med någon. Pojkarna

betonade huvudsakligen leken som det som skapar vänskap, medan flickorna i sin tur menade på att man

är snäll mot personen och exempelvis tar hand om den när den är ledsen, för att bli vänner. Bjerrum

Nielsen och Rudberg (1991) anser att flickors vänskap är mer intim och verbal, medan pojkarnas vänskap

upprätthålls av leken, vilken i sig innebär större fysiskt aktivitet än hos flickorna. Samma tendenser kan

ses i barnens diskussioner kring vad de gör med sina vänner. Alla barnen berättade att de leker med sina

vänner, men huvudsakligen flickor betonade vikten av att man är snäll mot personen, samt att man kan

tala med den om allt som händer i livet, om ”hemlisar” och liknande. Exempelvis berättade två flickor av
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fyra att när de umgås med sina vänner pratar de, jämfört med ingen av pojkarna. Att flickornas lek ofta är

mer verbal än pojkarnas belyser även Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991). Samtidigt måste det belysas

att två av fyra flickor under intervjuerna inte nämnde att de pratar med sina vänner när de umgås, utan att

dessa främst berättade om olika lekar. Detta gör därmed skillnaden mellan könen mindre markant.

Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991) belyser även att flickors lek är lugnare, och innefattar färre

människor. Pojkar föredrar överlag större grupper med mer fysiskt aktivitet i leken. Detta speglas bland

de intervjuade barnen på så vis att det främst var flickorna som föredrog att leka i mindre grupper medan

pojkarna gärna lekte många stycken tillsammans. Amanda berättade exempelvis att hon föredrar att leka

med flickor, för att de är roligare och leker lugnare lekar, inte spelar fotboll, springer och liknande.

Samtidigt kan vi se att lika många flickor som pojkar har beskrivit sporter så som innebandy fotboll och

liknande som roliga lekar (en flicka och en pojke), samt både flickor och pojkar beskriver fysiska lekar så

som gungning, lekar i sanden, lekar i kojor och dylikt som det de tycker är roligt att leka.

Ensamhet

Flera av barnen berättade att det är bra att ha många vänner för att slippa ofrivillig ensamhet. Att

ensamhet skrämmer barnen märks då flera av barnen menade på att utan vänner kan man bli retad och

hamna i bråk, man kan få gå ensam på rasten och man blir ledsen. Alla barnen var vidare överens om att

det är bäst att ha många vänner. Lena Teurnell, psykolog på BUP, ser tendenser till att individualismen

som just nu ökar i samhället även påverkar barnen. Skolgrupperna blir större och skolorna rymmer

många barn. Det är av vikt att ha många sociala kontakter, samt att vara framåt och socialt begåvad.

Detta ökar även risken för social utslagning och mobbning för de barn som inte klarar av det höga tempot

och de höga kraven som ställs. Lyckan finns enligt Teurnell att vara skolans mest populära person, med

många vänner, många beundrare och många möjligheter (Lönnroth, 1981). Bjerrum Nielsen & Rudberg

(1991) menar på att det rädslan för ensamhet som huvudsakligen styr barnets krav på konformitet.

Konformitetskravet är tydligt och starkt under denna ålder, men genom att vara tillsammans med likar

finner barnet en trygghet i att vara ”många av samma slag”.

Genusperspektiv på vänskap

Alla barnen oavsett kön menade på att det är viktigt att ha vänner, och gärna många för att minimera

risken för ensamhet ifall vännen flyttar eller inte vill leka. Dock syntes vissa skillnader i barnens

uttalanden kring ifall de föredrog att leka få eller många tillsammans. Alla barnen tyckte det var roligt att

leka många tillsammans, men flickorna föredrog mindre grupper på två – tre personer, medan alla

pojkarna föredrog att leka i större grupper då de ansåg att man kunde göra fler saker om man var fler.

Detta belyser även Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991), då de belyser att pojkar leker i stora grupper och

bildar kollektiv som kräver lojalitet, medan flickors lek innebär färre personer och mer intimitet. Fanny

berättade under intervjuerna att flickor var att föredra att leka med då man kunde tala på ett annat vis med
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dessa, och exempelvis berätta hemlisar. Även Amanda betonade möjligheten att kunna prata med sina

vänner som viktigt för vänskap, något som ingen av pojkarna nämner. Bjerrum Nielsen och Rudberg

(1991) betonar även detta och menar på att flickors vänskap är intimare än pojkarnas och leken är mer

verbal. I sin tur är pojkarnas lek mer fysisk än flickornas. Dock kan vi, som redan nämnts, se att både

flickor och pojkar nämnde fysiska lekar som det de gör tillsammans med sina vänner, samt att lika många

flickor som pojkar berättade att det är kul med sporter.

Huruvida barnen föredrar att leka med samma kön eller det motsatta framkom under

intervjuerna att Karin tyckte pojkarna var roligare att leka med, Julia tyckte inte det spelade någon roll

vilket kön vännerna var av samt att de återstående två, Fanny och Amanda föredrog att leka med flickor.

Fanny påtalade dock att klassen är uppdelad mellan pojkar och flickor, samt att det är enbart ett fåtal

flickor som helst leker med pojkar. Bland pojkarna var det fler än bland flickorna, tre av fyra, som lekte

med det motsatta könet. Men enbart en av dessa tyckte det var lika roligt att leka med både flickor och

pojkar, resterande föredrog att leka med pojkar. De flickor som ansåg det vara roligare att leka med

flickor påtalade att det är för att flickor är lugnare och att man kan prata med dem på ett annat vis än med

pojkar. På samma vis föredrog tre av pojkarna att leka med pojkar då dessa enligt dem är lite vildare och

roligare. Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991) diskuterar även detta fenomen och lyfter fram att barn ofta

väljer vänner av samma ålder, kön och etnicitet som de själva, som ett uttryck för barnets strävan att

forma sin identitet. Könssegregationen är stark och genom att barnet upplever att dess smak och

uppfattningar delas av andra finner barnet sitt alter ego, och stärker sin självbild. Dock kan vi fortfarande

se att det fanns en pojke och en flicka som inte tyckte att det spelar någon roll vilket kön deras vänner är

av, samt att en flicka föredrog att leka med pojkar. Alla barnen menade även på att de kan bli vän med

vem som helst, så länge personen inte är dum.

Något tydligt tecken på att flickorna huvudsakligen leker enbart två stycken tillsammans fanns

inte under intervjuerna, vilket skiljer sig från Bjerrum Nielsen och Rudbergs (1991) teori att flickors

vänskap baseras i intimitet där vänskapen signalerar ”Det är vi två tillsammans”, med ett tydligt

uteslutande av en tredje part. Katarina Gustafson (1998) menar, med en hänvisning till Anne Scott

Sörensen, att flickor främst leker i dyader och triader, vilket bättre stämmer in på mina resultat då flera

flickor berättade att de gärna leker två eller tre stycken tillsammans. Trots att flickorna inte tvunget

umgås i dyadiska förhållanden kan vi ändå se en skillnad jämfört med pojkarna som menade på att de

hellre leker i större grupper. Lena Teurnells påstående att tendenserna att flickor leker två stycken

tillsammans medan pojkar leker i större grupper håller på att försvinna (Lönnroth, 1981), stämmer

därmed inte fullständigt in i min undersökning.

Flickornas vänskapsförhållande skall även upprätthållas av en intim sfär, med bland annat

”tisslande och tasslande” och hemligheter som ingredienser (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991). Två

flickor, Amanda och Fanny, menade under intervjuerna att det var bättre med  tjejkompisar än

killkompisar, då man kunde prata med dessa på ett annat vis och exempelvis berätta ”hemlisar”. De

resterande två flickorna nämnde inte detta som något de baserade sin vänskap på, men jämfört med att

ingen av pojkarna berättade att de brukar prata med sina vänner bör detta ändå belysas. Vi kan även se att
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flera flickor nämner att för att de skall bli vänner är de snälla och tar hand om varandra, medan pojkarna

snarare nämner att man leker tillsammans. Tendenserna att pojkar leker i större grupper, eller ”gäng” som

Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) kallar det, ser vi, som redan nämnts, även hos de intervjuade

pojkarna. Dock är det ingen som under intervjuerna nämner att dessa grupper är uppbyggda av en

hierarkisk natur med en ledare, vilket Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) menar.

Resultatredovisning av barn och kärlek

”Det är ungefär som vänskap” – Definitionen av kärlek

Flickorna definierar kärlek som att man tycker om varandra, är förälskade, kära och att

man pratar mycket med personen i fråga. När Fanny jämför kärlek med vänskap menar

hon:

”Då är kärlek mer lite så… mer… en! Bara en person. Det är inte massor.”

Två av pojkarna, Erik och Örjan, visste inte vad kärlek är för något, då de själva

aldrig varit kära. Arvid och Jonatan menade att kärlek är samma sak som vänskap.

Jonatan berättade:

”Det är ungefär som vänskap fast lite mer så… Man är tillsammans mer och pratar.

Det är egentligen ingen skillnad tycker jag.”

”Det är lika viktigt som vänskap” – Vikten av kärlek

Alla barnen tyckte att det är viktigt med kärlek. Dock hade de desto svårare att förklara varför kärlek är

viktigt. Jonatan berättade:

”Om man känner sig… Tycker att ingen tycker om en och så… Att man inte har någon kärlek. Annars

känner man sig utpekad tycker jag.”

Arvid tyckte:

”Det är lika viktigt som vänskap.”

Pirrig och röd om kinderna – Känslan av kärlek

Tre flickor menade att kärlek känns genom att det pirrar. Amanda menade att man kan bli lite röd om

kinderna när man är kär. Fanny förklarade att hon aldrig varit kär, i alla fall inte mer än en minut vid ett

tillfälle.
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Tre av pojkarna visste inte om det kändes något speciellt att vara kär. Jonatan menade på att

man följer efter den man är kär i lite mer och det blir lite varmare i kroppen, man kan bli generad och lite

röd om kinderna.

Kärleksbrev – Att visa att man är kär

Omgivningen märker att Julia, Amanda och Karin är kära när de tittar mycket på personen, är mycket

med personen, blir lite röda om kinderna och försvarar personen när det blir bråk. Karin hade skickat

kärleksbrev en gång. Fanny visste inte hur omgivningen märkte ifall hon var kär, då hon menade på att

hon i princip aldrig varit det.

Örjan och Erik hade aldrig varit kära, och kunde därmed inte svara på frågan. Arvid menade på

att han inte visar något särskilt när han är kär. Jonatan berättade att han följer efter kärleksobjektet mer,

tittar mer, blir lättare generad och röd om kinderna, varmare i kroppen och skickade ibland även

kärleksbrev.

Söt, snäll och klok – Vem man blir kär i

Amanda, Fanny och Karin ansåg inte att man kan bli kär i vem som helst, medan Julia menade på att man

faktiskt kan bli det. Amanda berättade vem man blir kär i:

”Inte precis vem som helst. Den som man tycker är snygg eller ja… Jag tycker det är viktigt hur

personen själv är. Snäll och klok. […] Man säger inte saker så dumma saker, man tänker först. Man

tänker innan man gör något.”

Snäll, klok och omtänksam är egenskaper som nämns bland flickorna. Både Karin och Fanny nämner på

frågan om man kan bli kär i vem som helst att man inte bör bli kär i någon av samma kön. Karin påpekar

att två av samma kön inte kan få barn, och Fanny säger att det inte är så värst kul för exempelvis en tjej

att vara kär i en annan tjej.

Erik och Örjan kunde inte svara på frågan om man kan bli kär i vem som helst, då de aldrig varit

kära. Arvid förklarade att han inte blir kär i vem som helst, utan han blir främst kär i de söta flickorna.

Men om han fick välja mellan utseende och sätt så var sättet viktigare. Flickan ska vara snäll och busig,

det menade Arvid på är roligt. För Jonatan spelade det ingen roll hur flickan är varken på sättet eller

utseendet för att han ska bli kär.

Fråga chans – Att bli tillsammans

Flickorna är överens om att man frågar chans eller skriver brev om man vill bli tillsammans med någon.

”Man frågar ’Kan vi vara ihop?’. Fast det kan vara pinsamt. För att killen kanske säger nej och så

kanske han säger till alla att ’Hon är kär i mig’ och så.” (Amanda).

På frågan om Fanny har varit tillsammans med någon svarade hon:
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”Nää! Jo på dagis, verkligen på dagis med en som heter Pontus”.

Efter lite vidare förfrågningar kom Fanny på en till gammal pojkvän:

”Jo en i klassen och en på dagis…”

Fanny berättade därefter hur de blev ihop:

”På dagis kommer jag inte ihåg, men i klassen så var jag kär i honom… […] Typ bara två minuter. Så

sprang Mia iväg, alltså jag var inte kär… Eller typ bara en halv sekund eller nåt sånt, och så sa Mia

’Ska jag fråga chansen? Ska jag fråga chansen?’ Så sprang jag ju efter henne. Och så kommer ju han

springande förbi och så ’Vad får hon inte säga?’ Och så berättade hon ju det! […] Det var så det

hände!”

Fanny berättade slutligen att det vanligaste sättet att bli tillsammans är genom att fråga chans, något

annat sätt kunde hon inte komma på.

Även de två pojkar som hade varit kära, Arvid och Jonatan, berättade att man skickar brev eller

frågar chansen.

”Man kanske skickar ett brev. Så kanske man fyller i lite rutor ’Ja’ ’Nej’ ’Absolut inte’. Så kan man

kryssa i där.” (Jonatan).

”Ibland så kanske man pussas” – Att vara tillsammans

Både Fanny, Karin och Julia har varit tillsammans med någon. Amanda kunde inte svara på vad man gör

med den man är tillsammans med, men hon tillade dock att det kan vara olika saker.

”Ibland så kanske man pussas. […] Och man är ofta med den och så.” (Julia).

Att pussas, menade Julia, är inte pinsamt, och man leker på ungefär samma sätt som när man leker med

sina vänner. Karin menade på att man leker med den man är tillsammans med själv, gör en massa saker

ihop, exempelvis spelar bandy. Fanny menade på att:

”När man är liten gör man typ inget speciellt.”

Hon ansåg inte att det var så stor skillnad mellan att vara vänner och tillsammans när man är liten.

Arvid och Jonatan har båda två varit tillsammans med någon. Örjan och Erik har aldrig varit

kära eller tillsammans med någon. Arvid berättade att man leker på ett annat sätt med den man är

tillsammans med än med sina vänner, exempelvis gungar. Jonatan menade på att han inte leker mer med

den han är tillsammans med, men att man ibland håller handen.

”Det vill man helst hålla för sig själv” – Pinsamt med kärlek

Amanda diskuterade om det är pinsamt med kärlek:

”För att om man säger det då kan det kännas pinsamt, för då vet någon att man är kär. Och det vill man

helst hålla för sig själv.”

På frågan varför det är pinsamt att vara kär men inte pinsamt att vara kompisar svarade Amanda vidare:
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”För att när man är kär är det liksom speciellt mycket man tycker om någon. Man kollar, stirrar mycket.

Det är en annan sak liksom.”

Om det är pinsamt med pussar berättar Amanda:

”Det kan vara pinsamt om någon kollar på!”

Däremot tyckte Amanda inte att det är pinsamt om någon är kär i henne:

”Nej… Eller jag menar det kan vara det, men jag tycker inte det.”

Fanny förklarade varför hon tycker att det är pinsamt med kärlek:

”Om det är nån kille som kanske är värst i klassen och så är det en enda tjej som är ihop (med någon,

förf. anm.), så går alla runt och retar en och sånt.”

Julia i sin tur tyckte inte alls att det är pinsamt med kärlek, det är inte ens pinsamt att pussa den man är

kär i.

Arvid tyckte inte alls att det är pinsamt med kärlek. Jonatan svarade på samma fråga:

”Nej, egentligen inte. Det finns ju de som tycker det, men nej.”

Erik i sin tur visste inte om det är pinsamt med kärlek.

”Inte så värst kul” – Att vara kär i någon av samma kön

Amanda menade på:

”Om det är en pojke är det nog bäst om man är kär i en flicka.”

Karin ansåg samma sak:

”Man behöver ju inte vara kär i en annan tjej om man är tjej precis. En kille är bäst. Tjejerna är inte så

bra för en annan tjej att tycka om.”

Fanny ansåg till en början att det är att föredra att bli kär i det motsatta könet, då det ”inte är så värst kul”

att bli kär i någon av samma kön. Hon förklarade vidare att exempelvis en tjej kan vara kär i en tjej, men

det är inte riktigt samma sak som när en tjej och en kille är kära. Dock kom hon slutligen, efter en stunds

eftertanke, fram till slutsatsen att det inte spelar någon större roll om det är en kille eller tjej man blir kär

i. Julia ansåg slutligen att det inte spelade någon roll ifall det var en pojke eller flicka man blev kär i, det

går lika bra med båda könen.

Arvid förklarade att det inte går att vara kär i någon av samma kön. Erik visste inte om det går

att bli kär i någon av samma kön, han visste inte heller om det spelar någon roll om det är en pojke eller

flicka man blir kär i. Örjan trodde inte att man kan bli kär i någon av samma kön. Jonatan i sin tur ansåg

att det går att bli kär i någon av samma kön, men filosoferade istället kring huruvida det är pinsamt:

”Lite… Kanske lite pinsammare om en pojke är kär i en pojke. Men nej! Egentligen inte!”

”Det går inte för att det är en kille” – Att bli kär i sin bästis

Amanda, Julia och Karin ansåg att man kan bli kär i sin bästa kompis. Fanny menade i sin tur på att det

är väldigt ovanligt, för det är inte precis samma sak att vara vänner och vara kära.
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Arvid menade på att det inte går att bli kär i sin bästa kompis, eftersom det är en kille. Jonatan

menade att man visst kan bli kär i sin bästa kompis, medan Erik var tveksam på om det faktiskt går.

Örjan trodde slutligen att det går att bli kär i sin bästa kompis.

”Då glömmer man sina vänner!” – Skillnad mellan kärlek och vänskap?

Amanda menade på att det är skillnad i både känslan och vad man gör tillsammans med vännerna och

kärleken. Julia i sin tur tyckte inte att det är någon skillnad mellan kärlek och vänskap. Karin förklarade:

”Man är ju inte kär med den som man är vän med. Det är ju klart. Man är ju nästan kär, och kompisar

är ju nästan samma sak men man är ju inte kär i den personen man leker med.”

Om skillnaden finns i vad man gör tillsammans eller i känslan visste Karin inte. Fanny berättade:

”Bästisen är typ lika dan som en kärlek, men man är inte kära i varandra. Men man kan prata med

varandra och sånt.”

På om det är skillnad mellan kärlek och vänskap svarade Fanny:

”Inte riktigt. För kärlek alltså då är man ihop, och vänskap då är man inte ihop. Typ man känner den

mer, man leker mer med den och sånt.”

Erik menade på att det finns en liten skillnad mellan kärlek och vänskap, både i känslan och vad

man gör tillsammans. Örjan tyckte inte att det är någon skillnad mellan kärlek och vänskap. Jonatan

menade på:

”Kanske att man leker och är tillsammans lite mer med den man är kär i, men inte annars.”

Arvid tyckte att det finns en liten skillnad i känslan när man är kär i någon och vän med någon. På frågan

vad skillnaden finns när man är kär sade Arvid:

”Då glömmer man sina vänner!”

”Maximalt så många som finns i klassen” – Kär i flera samtidigt?

Alla flickorna tyckte att man kunde vara kär i flera samtidigt. Karin och Amanda tyckte att man är lite

mer kär i den ena, och mindre i den andra. Julia och Amanda tyckte att man maximalt kan vara kär i tre

stycken samtidigt. Karin påpekade att man ska vara försiktig så att inte den som man är mindre kär i blir

arg, men det går bra om man är lika mycket med båda. Fanny menade på att man kan vara kär i så många

killar som finns i klassen, det vill säga ca 15 st.

Arvid, som själv har varit kär, menade på att det inte går att vara kär i flera samtidigt. Erik, som

aldrig varit kär, visste inte om det går att vara kär i flera samtidigt. Örjan berättade:

”Jag har hört om en som var ihop med fem stycken samtidigt!”

Jonatan filosoferade:

”Kanske inte om den man är kär i vet det för då kanske han, eller hon blir lite arg.”

På hur många man maximalt kan vara kär i svarade Jonatan:
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”Max fem tror jag! […] Sen blir det lite jobbigt. Alla drar i en och så…!”

”Man kan säga det lite försiktigt” – Om någon som man inte är kär i har känslor

för en

Amanda, Julia och Fanny menade på att man säger ”nej” om någon frågar chans på en och man inte är

kär i personen, och att man kan vara som vanligt mot personen sedan. Karin visste inte hur man går

tillväga om man hamnar i den situationen.

Inte heller Erik och Örjan visste inte hur man går tillväga om någon man inte är kär i har känslor

för en. Men Örjan menade dock att man kan vara som vanligt mot personen. Arvid förklarade att om

någon frågar chans på en och man inte vill säger man ”nej”, det är inte jobbigt och man kan vara som

vanligt mot personen.

”Om man inte tycker att det är så så att den andra blir ledsen så kan man gå fram och säga det. Men

kanske lite försiktigt för han eller hon kan bli ledsen.” menade Jonatan, och tillade att man sedan kan

vara som vanligt mot personen.

Analys av barn och kärlek

Vikten av kärlek

Att kärlek är viktigt lyftes fram av alla barnen, då samtliga påpekade att de tyckte att det är något

betydelsefullt. Alla flickorna hade varit kära någon gång i sitt liv, även om Fanny till en början menade

på att hon inte hade varit det, medan två av fyra pojkar menade på att de aldrig varit kära. Aignér och

Centerwall (1994) belyser i Barns kärleksliv att barn, precis som vuxna, har förmåga att älska innerligt

och förbehållslöst. Av vikt blir därmed att de vuxna i omgivningen tar barnens känslor på allvar, då

kärleken även kan göra dem känsliga och sårbara.

Vad kärlek är och vem man blir kär i

Två av pojkarna, Örjan och Erik kunde inte förklara vad kärlek är för något, då de aldrig själva varit kära.

Flickorna förklarade kärlek som att man leker och pratar mycket, att man tycker om varandra och är

förälskade. Både Jonatan och Arvid menade på att kärlek är ungefär samma sak som vänskap, och de

kunde inte finna några större skillnader. På frågan vad skillnaden mellan kärlek och vänskap är

förklarade flera av barnen att det inte är någon egentlig skillnad. Fanny uttryckte det: ”Bästisen är typ

lika dan som en kärlek, men man är inte kära i varandra. Men man kan prata med varandra och sånt.”

Detta belyser även psykologerna Monica von Sydow och Klas Grevelius, då de menar på att kärlek och



36

vänskap bygger på samma grund. Man finner förtroende, trygghet, öppenhet, generositet, ömhet, omsorg,

ömsesidig identifikation, beroende och även attraktion i båda relationerna  (Thunberg, 1981).

Alla barnen menade vidare på att man kan bli vän med vem som helst så länge

personen är snäll, men när frågan vem man blir kär i kom menade flera att personen

skall vara söt, klok och snäll. Örjan och Erik kunde inte svara på frågan, eftersom de

aldrig varit kära, men Jonatan var den enda av de resterande barnen som menade på att

varken sätt eller utseende spelade någon roll när man blir kär. Psykologerna Monica

von Sydow och Klas Grevelius tar upp detta då de menar på att vänskap är en relation

som saknar förgrundsmodell, en vän behöver inte inneha vissa särskilda drag för att bli

ens vän, medan man ofta har en drömbild av sin idealpartner (Thunberg, 1981).

Evenshaug och Hallen (1992) påpekar att barns tidiga förälskelser ofta är inriktade de

på fysiska, yttre attribut objektet för förälskelsen har.

Att vara kär

Flertalet av barnen berättade att när de är kära pirrar det lite i kroppen, de blir lite röda om kinderna och

de tittar och följer efter personen mer. Evenshaug och Hallen (1992) menar på att barns kärlek ofta

uttrycks genom förstulna blickar, jagande, knuffar och klumpiga försök till lek. Vidare påtalar författarna

att det i unga år ofta förekommer ett motsatsförhållande mellan könen, flertalet pojkar och flickor menar

ofta att de ogillar det motsatta könet. Samma fenomen tar både Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) och

Aignér och Centerwall (1994) upp, då de beskriver hur barnen ofta retas med det motsatta könet, men att

det bakom retsamheterna finns en positiv längtan. Detta motsatsförhållande kan man exempelvis se i

Fannys reaktion när hon fått frågan om hon varit tillsammans med någon: ”Nää! Jo på dagis, verkligen

på dagis med en som heter Pontus”, då hon först inte ville erkänna att hon har varit tillsammans med

någon. De retsamheter som förekommer enligt Aignér och Centerwall kan vidare illustreras av Fannys

uttalande om att det är pinsamt med kärlek då det finns en risk att bli retad. Att tre barn menade på  att de

aldrig varit kära kan, behöver dock inte, även ses som ett uttryck för det motsatsförhållande mellan könen

som Aignér och Centerwall (1994) samt Evenshaug och Hallen tar upp (1992). Något som i alla fall kan

konstateras är att flertalet av barnen någon gång har varit kära, vilket belyser Bjerrum Nielsen och

Rudbergs (1991) påstående, att barnen i tidiga skolåldern börjar vända sin kärlek mot objekt som står

utanför familjen.
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Homosexualitet

En flicka och en pojke, Julia och Jonatan, ansåg att det går att bli kär i båda könen, samt att det inte

spelar särskilt stor roll vilket kön man blir kär i. Amanda, Karin och till en början även Fanny ansåg att

det går att bli kär i det kön man tillhör, men att det är att föredra att bli kär i det motsatta. Örjan trodde

och Arvid hävdade bestämt att det inte går att bli kär i någon av ens eget kön. Erik var mer osäker på om

det går, men trodde inte att det spelade så stor roll ifall det skulle gå och man i så fall blev det. Enbart två

barn av åtta var därmed helt säkra på både att det gick och att det är okej att bli kär i någon av samma

kön. Aignér och Centerwall (1994) betonar vikten av att barn får veta innebörden i homosexualitet, dels

för att avdramatisera och dels för att underlätta för de som någon gång i livet själva upptäcker att de är

homosexuella.

Kärlek ur ett genusperspektiv

Två av fyra pojkar, Erik och Örjan, berättade att de aldrig varit kära. Detta kan jämföras med att alla

flickorna hade varit kära någon gång i sitt liv, trots att Fanny till en början menade på att hon inte hade

varit det. En tydlig skillnad kunde även ses i de två könens vilja att prata om kärlek. Medan alla barnen

pratade relativt fritt om vänskap, var majoriteten av pojkarna mindre talföra när det kom till kärlek

(Intervju 040420). Att betydligt fler flickor än pojkar frivilligt anmälde sig till att medverka i studien kan

även ses som en indikation på skillnader mellan könen i barnens intresse i att tala om kärlek (Observation

040416).

Fanny berättade om varför det är pinsamt med kärlek: ”Om det är nån kille som

kanske är värst i klassen och så är det en enda tjej som är ihop (med någon, förf. anm.),

så går alla runt och retar en och sånt.” Dessa retsamheter berättar Bjerrum Nielsen och

Rudberg (1991) om. Författarna menar på att könssegregationen är stor under

lågstadieåldern och både flickor och pojkar föredrar att umgås med personer av det

egna könet. Detta innebär dock inget ointresse från någon  av sidorna. Problemen finns

istället i att de två könen har olika sätt att uppmärksamma varandra. Pojkarna retas

gärna, vill vara tuffa och imponera, medan flickorna kan vara snarstuckna och utge sig

för att vara förnärmade av pojkarnas beteenden. Detta gör det svårt för de två könen att

mötas. Även Evenshaug och Hallen (1992) och Aignér och Centerwall (1994) betonar

klyftan mellan de två könen under dessa år. Aignér och Centerwall (1994) anser att

rädslan för ”killbaciller” och ”tjejbaciller”, som så ofta uttrycks under lågstadieåldern,

är ett tecken på denna segregation. I grund och botten finns det i detta en lockelse och
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längtan och det innebär ett behov av att prova roller och bygga på identitet och

självkänsla. Trots denna segregation som flera författare berättar om har tre av flickorna

och två av pojkarna har någon gång varit tillsammans med någon.

Analys utifrån ett genus- och utvecklingsperspektiv

Under intervjuerna kunde både likheter och skillnader mellan pojkar och flickor i deras sätt att se på

vänskap och kärlek skönjas, vilket även syns i analyserna ovan. Ser vi till skillnader fanns dock inte de

största i barnens uttalanden, utan i hur många frivilliga av respektive kön som anmälde sig till

undersökningen (Observation 040416), samt i att flickorna talade mer och bredare kring ämnena som

diskuterades. Under själva intervjuerna berättade flickorna lika mycket om både kärlek och vänskap, och

båda ämnena verkade tilltala dem lika mycket. Flertalet av pojkarna var i sin tur mindre talföra när det

gällde kärlek än vänskap, och en stor skillnad kunde skönjas hos de två pojkar som aldrig varit kära och

därmed inte kunde svara på frågorna om kärlek. De pojkar som berättade om sina upplevelser och tankar

kring kärlek svarade förhållandevis likt flickorna, men i diskussionerna kring kärlek finns därmed den

markanta skillnaden mellan könen att ett par pojkar ibland inte visste eller valde att inte svara. Detta

leder även till att det blir svårare att jämföra mellan könen när det gäller barnens svar på frågorna kring

kärlek, då färre pojkar gav svar. Dock kan det vara intressant att se till att så pass få pojkar var

intresserade att medverka, samt att de som medverkade hade svårare att diskutera kring frågor om kärlek,

och ibland även till en viss del vänskap. Möjligheten finns att ämnet helt enkelt inte tilltalade just dessa

pojkar, oavsett deras könstillhörighet. En annan möjlighet är att jag, som är av kvinnligt kön, har hämmat

dem och att de därmed hade talat mer om jag varit en man. En tredje möjlighet är att barnen, utifrån deras

könstillhörighet, har olika vana att prata om känslor och relationer, samt olika intresse av detta. Vad

skillnaden egentligen baseras i är svårt för mig att säga, men då flera författare även påtalat skillnader

mellan könen i denna ålder har jag valt att belysa fenomenet med olika genus- och utvecklingsteorier.

Vad skillnader som mellan könen baseras i finns det olika diskussioner kring. Bjerrum Nielsen

och Rudberg (1991) menar på att könsroller upprätthålls genom att vi gör vårt kön till en del av vår

identitet. Vi lär oss inte enbart vad vi skall göra enligt samhällets krav, utan även vad vi har lust till att

göra. På så vis tar Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) steget längre än Björk (1996) som huvudsakligen

lägger vikt vid hur könsroller formas av samhällets förväntningar av hur vi skall vara. Det

interaktionistiska perspektivet tillsammans med det utvecklingsekologiska perspektivet menar i princip

samma sak, könsroller uppstår genom förväntningar från omgivningen. Inlärningsperspektivet för ett

liknande resonemang, vi lär oss könsroller genom att observera vår omgivning, samt genom positiv och

negativ förstärkning. Den psykoanalytiska anknytningsteorin och den kognitiva teorin finner könsrollers

uppkomst i hur barnet strukturerar världen tankemässigt och hur det i detta söker förståelse i vad det

innebär att tillhöra ett kön. Gemensamt för dessa teorier blir därmed att de lägger vikt vid den enskilda

individens samspel med omgivningen för genus och könsrollers uppkomst (Hwang & Nilsson, 2003).
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Detta gör att Robert och Uvnäs Moberg (1994) får en annan utgångspunkt då de menar på att skillnader

mellan könen är medfödda och har en funktion i våra vardagliga liv.

Utifrån utvecklingsperspektivet ser vi även hur flertalet teorier betonar vikten av

samspel med omgivningen för en god utveckling. Anknytningsteorin har sin bas i detta,

och inte minst de interaktionistiska och utvecklingsekologiska teorierna betonar

omgivningens funktion för barnets utveckling. Inlärningsperspektivet menar att vi

utvecklas genom att betrakta och observera andras beteenden, samt genom betingelser

från omgivningen. Erik Eriksons psykosociala teori anser att barnet vid åtta års ålder

befinner sig i en period där det bland annat ska lära sig att inrätta sitt liv tillsammans

med andra. Utifrån det kognitiva perspektivet menar Vygotskij att utveckling inte är

något universellt fenomen, utan beroende av samspelet mellan barnet och dess

omgivning, så som exempelvis familj, lärare och skolkamrater (Hwang & Nilsson,

2003). Utifrån detta blir relationer under denna period viktiga för en god utveckling hos

barnet.
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Avslutning

Många vuxna minns barndomen som ”Den bekymmersfria tiden”, fylld av lekar, glassätande, och andra

trevliga aktiviteter. Men vad jag själv minns av min barndom, och vad jag tycker mig se i min uppsats är

det lika komplicerat att vara barn som att vara vuxen. Skillnaden ligger snarare i vad problemen består

av. Flera av barnen i uppsatsen berättade bland annat om risken att vara ensam, att bli retad, att vara utan

kärlek och känna sig utpekad. Samtidigt vill jag nog påstå att det positiva övervägt i min undersökning.

Barnen berättade exempelvis även om hur pirrigt det är att vara kär, hur viktigt det är med kärlek och

vänskap, hur man blir vän med någon och vilka lekar som är roliga.

Utifrån utvecklingsteorierna ser vi hur viktig omgivningen är för barns

utveckling och välbefinnande. En annan viktig aspekt som jag dock vill lyfta fram, som

ej fått tillräckligt med utrymme i själva uppsatsen, är hur vi ofta betonar vikten av goda

relationer, men sällan betonar vikten av att våga låta barnen vara ensamma. Att våga

vara ensam anser jag vara en konst i dagens samhälle, då mycket fokus ligger på att

vara synlig, tillgänglig och populär. Att våga tro och lita på sig själv, att trivas med att

umgås med sig själv, det är en bra grund i livet då man faktiskt aldrig undslipper sitt

eget sällskap.

Jag tycker att det är intressant att se att flera barn anser kärlek och vänskap vara

mer eller mindre samma sak. Jag får känslan av att de har kommit till en insikt jag själv

kom till för enbart ett par år sedan, att grundstommen i kärlek är densamma som i

vänskap, och tanken slår mig därmed att barnen förstår och vet så mycket mer än vad

man egentligen tror. Ibland har vi vuxna en förmåga att ”fördumma” barn, och inte lita

till deras kunskap. De ska, som sagt, vara gulliga, men inte mer än så. Mark Levengood

och Unni Lindell illustrerar mitt påstående, och även egentligen hela basen i min

uppsats, med: ”Barn är i regel inte dumma i huvudet. Det är lätt att vifta bort en

skarpsinnig unge med ’De är väl för söta’, men det är att frånta barnet dess intelligens

och dess ofta ganska medvetna humor.” (Levengood & Lindell, 2001:6).

De flesta utvecklings- och genusteorier jag har använt mig av förklarade

genusskillnader genom samhällets och omgivningens påverkan på individen. Bortsett

från Roberts och Uvnäs Mobergs (1994) teori kan vi se förklaringar utifrån samhällets

påverkan, ner till den enskilda individen som kognitivt konstruerar sin värld, betingas,

observerar sin omgivning och gör sin genustillhörighet till en del av sin identitet.
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Utifrån genusperspektivet fann jag både likheter och skillnader mellan könen. Många tankar,

känslor och handlingar delades av båda könen, medan andra aspekter skilde dem åt, vilket framkommer i

resultat- och analysdelen. Vad jag dock inte använt mig av i arbetet, men som ändå bör betonas, är risken

att lägga för stor vikt vid skillnaderna mellan könen. Katarina Gustafson (1998) tar i Bilder av vänskap –

Att studera vänskap bland barn  upp Ann-Carita Evaldssons ståndpunkt att risken med alltför starkt fokus

på könsskillnader istället reproducerar det kvinnliga och manliga som två åtskilda delar. Risken är att vi

enbart ser till det som vi förväntar oss, då detta bekräftar det vi redan ”vet”, istället för att rikta ljuset mot

det okända. Detta kan leda till, om man drar diskussionen ännu längre, att andras handlande följer ens

egna förväntningar. Förväntar jag mig exempelvis att en flicka ska vara extra ”tjejig”, och flickan känner

av mina förväntningar, finns risken att hon försöker leva upp till dessa. Det blir med andra ord slutligen

en självuppfyllande profetia. Denna diskussion ställer givetvis mitt arbete på sin spets, då genusaspekten

utgör en stor del. Samtidigt vill jag påstå att det är av allmänmänskligt intresse att lyfta fram de

eventuella olikheter som finns mellan könen, bland annat för att finna förståelse för mänskligheten som

sådan, men även för att se till de orättvisor som finns. Detta leder dock till en annan diskussion, som jag

tyvärr inte har plats för här.

 Att kärlek och vänskap är viktigt för barn är otvivelaktigt. Utvecklingsteorierna lade stor

vikt vid relationer och likaväl som att vuxnas liv till stor del handlar om detta, gör barnens liv det samma.

Att studera detta för att finna en förståelse för barns värld anser jag vara värdefullt. Att som vuxen även

ta dessa känslor hos barnen på allvar är av stor vikt, då vi vuxna ibland har en tendens att enbart tycka det

är gulligt med förälskelsen och den nyfunna vänskapen. Vi glömmer bort att känslorna hos ett barn kan

vara starka och lidelsefulla, och har på så vis svårt att ta dem på allvar. Det får inte finnas styrka och

smärta i de upplevelser och känslor barn har. Men det finns inget som talar för att barn inte skulle kunna

känna känslor lika tydligt som vuxna. Annika Holm uttrycker sig i häftet Tala med barnen om kärlek och

sex om barns känslor kring kärlek:

”Sanningen, när vi lyssnar på barnen, är att de har varit där. De har känt den där kärleken så starkt,

varit lyckliga och heta, eländiga och sårbara, så hundraprocentigt levande som den som drabbas av

kärlek.” (Holm, 1987:1).
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Bilaga 1

Brev till rektor
Namn rektor

Lund 040408
Adress skolan

Hej!

Mitt namn är Charlotta Berg, och jag studerar för närvarande den sjätte terminen på
socionomutbildningen, Socialhögskolan vid Lunds Universitet. Kursen jag läser heter ”Socialt arbete
med barn och unga” och i den ingår att skriva en c-uppsats. Ämnet jag valt att studera är lågstadiebarns
syn på vänskap och kärlek till jämnåriga. Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer och observationer
försöka sätta mig in i hur barn ser på vänskap och kärlek, dels ur ett barnperspektiv och dels ur ett
genusperspektiv.

För att kunna utföra min studie planerar jag att intervjua barn i en skolklass, och har genom egna
kontakter fått kontakt med Xx Xxx, klassföreståndare till 2x. Xx är positivt inställd till att jag utför
studien i hennes klass, men anser att jag även borde kontakta dig. Så till vida du inte ställer dig negativ
till att jag utför studien kommer jag informera barnen personligen genom att medverka under ett klassråd.
Deltagande i studien är frivilligt och alla uppgifter kommer behandlas konfidentiellt i uppsatsen. Barnen
som intervjuas kommer att väljas ut slumpmässigt. Jag kommer vidare informera barnens föräldrar
brevledes för att inhämta deras godkännande (jag bifogar detta brev). Har du frågor kring min studie eller
är du välkommen att ringa eller maila mig. Jag återkommer per telefon onsdagen den 14 april för att
försäkra mig om att det är ok att jag genomför studien.

Med vänliga hälsningar
Charlotta Berg
Tel xxx-xxxxxx
mail@mail.com

Handledare för uppsatsen: Maria Bangura-Arvidsson
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Bilaga 2

Brev till föräldrar
Föräldrar till barnen i klass 2x, Xskolan 2004-
04-08

Hej!

Mitt namn är Charlotta Berg och jag studerar just nu sjätte terminen på socionomutbildningen,
Socialhögskolan i Lund. Kursen jag läser heter ”Socialt arbete med barn och unga” och i den ingår att
skriva en c-uppsats på 10 poäng. Ämnet jag valt att studera är lågstadiebarns syn på vänskap och kärlek
till jämnåriga, ur ett genusperspektiv och ur ett barnperspektiv. Jag vill i min studie försöka sätta mig in i
barnens situation, och försöka fånga deras tankar och känslor kring ämnet. Tanken är därmed att barnen
själva ska få berätta om sin uppfattning av vad kärlek och vänskap innebär för dem, hur man vet att man
är kär, hur man vet att man är vänner etc.

För att kunna genomföra min studie behöver jag ha kontakt med en skolklass där jag kan utföra intervjuer
med barnen kring ämnet. Jag har pratat med 2x:s klassföreståndare, Xx Xxx, och hon är positivt inställd
till att klassen deltar i min undersökning. Barnen kommer själva få ta ställning till ifall de vill delta i
intervjuer eller inte, och allt material kommer behandlas konfidentiellt. De barn som intervjuas kommer
att väljas ut slumpmässigt. Anledningen till att jag informerar er om mitt arbete är att även ni ska få ta
ställning till ifall ni vill att era barn deltar, vilket ni gör nedan. Jag beräknar påbörja intervjuerna tisdagen
den 20:e april, och önskar därmed få era svar senast måndagen den 19:e april. Barnen kan lämna svaren
till Xx i skolan som sedan vidarebefordrar dem till mig. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta mig på
telefonnummer xxx-xxxxxx!

Med vänliga hälsningar

Charlotta Berg
Tel: xxx-xxxxxx

Till föräldrar till barnen i klass 2x, Xskolan

Mitt namn:

Mitt barns namn:

Jag godkänner att mitt barn deltar i studien om lågstadiebarns syn på kärlek och vänskap:

Ja ___ Nej ___

Bilaga 3

Intervjuguide

Vänskap

Definition och betydelsen av vänskap

• Vad är vänskap?
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• Är vänskap viktigt? (Beskriv)

Att vara vänner

• Hur blir man vän med någon?

• Hur vet man att man är vänner?

• Vad gör man tillsammans med sina vänner?

Vem blir ens vän?

• Kan man vara vän med vem som helst?

• Leker du mest med pojkar eller flickor?

• Vad tycker du är bäst – att ha en vän eller många?

Kärlek

Definition och betydelsen av kärlek

• Vad är kärlek?

• Är kärlek viktigt? (Beskriv)

• Hur känns det att vara kär?

Vem blir man kär i?

• Kan man bli kär i vem som helst?

• Spelar det någon roll om det är en pojke eller flicka?

• Kan man bli kär i sin bästa kompis?

• Kan man vara kär i flera samtidigt?

Att vara kär och tillsammans

• Hur visar du att du är kär?

• Har du varit tillsammans med någon?

Om ja, hur blev ni tillsammans?

• Vad gör man tillsammans med den man är kär i?

• Hur gör man om någon är kär i en och man inte har känslor tillbaka?

Kärlek, vänskap och känslor

Skillnad mellan kärlek och vänskap

• Är det skillnad mellan vänskap och kärlek?

• Om ja, vad är skillnaden?
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