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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Vår erfarenhet är att det är stora barngrupper i förskolorna och därmed många 
relationer som barnen ska ingå i och många andra barn de ska komma överens med. I dessa 
relationer förekommer även makt. Maktrelationer mellan barn anser vi att det behövs mer 
kunskap om. Dels för att såväl blivande som redan yrkesverksamma förskollärare bättre ska 
kunna förstå barns relationer med varandra, dels för att de ska kunna skapa en trygg miljö på 
förskolan. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka äldre förskolebarns maktrelationer och 
positionering i deras egenstyrda lek. Vi vill även undersöka hur barnen uttrycker detta, verbalt 
och icke verbalt. 

Metod: Vi genomförde studien med hjälp av kvalitativ metod, där vi valde att observera 
barnen under två veckors tid, fyra dagar första veckan och två dagar den andra veckan, på en 
förskoleavdelning med 19 barn varav tre inte fick delta. Vid observationerna använde vi 
videokamera samt skrev fältanteckningar. Detta för att vi anser att metoderna kompletterar 
varandra bra. 

Resultat: Resultatet visar att maktkamper och positioneringar bland barn pågår hela tiden. 
Makt handlar om att bestämma och för att få göra det använder barn olika strategier och 
tekniker. Vi har beskrivit dessa som härskartekniker och dem kan barnen tillämpa på olika sätt 
såväl verbalt som icke verbalt. Barns maktutövning och positioneringar kan vara både positiva 
och negativa. Maktutövning innebär ibland även att de utesluter och kränker varandra. 
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Inledning 

Enligt Öhman (2009) vill vi redan från födseln ha gemenskap med andra. Hon menar också 
att det är viktigt för självkänslan, samvarokompetensen och den sociala och kognitiva 
utvecklingen att barn känner sig accepterade av de andra i gruppen och har någon att leka 
med. De flesta barn i förskoleålder har en förskoleplats och i förskolan där de träffar andra 
barn pågår det ett ständigt arbete med relationer. Det ingår också i förskolans uppdrag att 
främja barns möjligheter att skapa goda relationer. I läroplanen för förskolan står det att 
förskollärares arbete i barngruppen ska genomföras på ett sätt som ger “goda förutsättningar 
att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen” (Skolverket, 2010, s. 11). 
Det är därmed angeläget med kunskaper om barns relationer och hur man kan skapa en trygg 
miljö på förskolan.  

Våra erfarenheter är att barngrupperna i förskolorna är stora och att barn kan ingå i många 
olika relationer och därmed även ska komma överens med många andra barn. Det kan därmed 
uppstå såväl möjligheter till goda relationer som problem med relationer och det kan även 
förekomma maktutövning, vilket är det vi valt att fokusera på i uppsatsen. Det har forskats 
ganska mycket om barns sociala relationer i form av samspel av olika slag. När maktrelationer 
tas upp handlar det främst om relationen mellan barn och vuxna i förskolan, även om det 
också finns forskning om barns relationer till varandra. Vi anser det därmed viktigt med mer 
forskning kring detta, eftersom det också är en betydelsefull del i barns relationer. Inte minst 
är det också viktigt att kunna hantera maktrelationer för att skapa en trygg miljö, vilket 
läroplanen som sagt också föreskriver. 

Vår första tanke var att med hjälp av fokusgrupper undersöka pedagogers tankar kring 
maktrelationer men vi anser att det blir mer intressant och mer relevant för vår framtida 
yrkesutövning att undersöka hur barnen själva uttrycker och utövar makt, därför har vi istället 
valt att göra observationer under barns egenstyrda lek. 

Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka äldre förskolebarns maktrelationer i leken. Vi har avgränsat oss till 
barn i åldern 4-5 år, eftersom vi vill studera både verbal och icke verbal maktutövning. Vi har 
även valt att studera maktrelationerna under barnens egenstyrda lek, eftersom den ofta sker 
utan vuxnas delaktighet, det vill säga då barnen har relativt stort inflytande över samspelet i 
den egenstyrda leken. Vi har också avgränsat oss till följande frågeställningar: 

Vad innebär och avser makt i förskolan?   

På vilka sätt försöker barnen i förskolan skaffa sig makt? 

Vilka positioner har barnen i maktrelationerna i förskolan?  
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Forskningsöversikt 

Innan vi genomförde vår datainsamling läste vi forskning som berör vårt 
undersökningsområde. Mycket av den forskning som vi läst är skriven av Margareta Öhman 
som är legitimerad psykolog och familjeterapeut, hon har gett ut ett antal böcker och föreläser 
utifrån hennes utgivningar. Den tidigare forskning vi tagit del av berör dels forskning kring 
barns lek och makt i barns lek, dels forskning kring våra teoretiska utgångspunkter, det vill 
säga olika former av makt, positioneringsteorin och teorier om maktstrategier, samt olika 
former av kommunikation. Låt oss börja med att säga något om lek, den kontext vari 
observationerna i denna undersökning genomförs.  

Lek  

Egenstyrd lek 

Vi har valt att undersöka barnen i deras egenstyrda lek eftersom det är där de får bestämma 
över sig själva och andra, till exempel vilka som släpps in och vilka som utesluts ur leken (jfr 
Öhman 2009). Knutsdotter Olofsson (1987) försöker ge en definition av vad som är lek, och 
den är inte självklar. Lek definieras som frivilligt och den sker för skojs skull. Med tvång 
förvandlas leken till arbete eller sysselsättning Men å andra sidan kan arbete, som barnen 
tvingas göra, leda till att det blir lek på deras initiativ. Leken lever i en värld oberoende av 
verkligheten. Alltså lek beskrivs som frivillig, ej målinriktad, spontan, oberoende av den yttre 
belöning och skiljer sig därigenom från arbete eftersom arbete är mål- och produktinriktat 
(Knutsdotter Olofsson, 1987). Knutsdotter Olofsson menar också att fri lek ska vara fri från 
vuxeninblandning och att det är viktigare ju äldre barnen blir att leka utan vuxnas inblandning 
Hon menar att den vuxnes roll är att bistå med material, hjälpa till att lösa konflikter och 
organisera miljön. Vi har valt att använda begreppet egenstyrd lek, istället för fri, för att vi 
anser att det tydligare beskriver att det är barnen som har det största inflytandet över leken 
och bestämmer över sig själva och andra. Enligt Öhman (2011) är leken barnets främsta arena 
där de kan uttrycka sig själva. Barn använder leken för att de vill utforska och skapa mening 
av det som finns runt omkring dem. Deras lek sker alltid i ett kulturellt och socialt 
sammanhang. Det sociala samspelet i leken ger dem sociala erfarenheter som gör att de får en 
inre bild av hur världen ser ut och hur människorna är. Barnen får också via leken möjligheter 
att kunna förstå hur de ser på sig själva och hur de ser på andra människor. Därför vill vi 
fokusera på barns egenstyrda lek i förskolan och inte i någon annan lek eller kontext. 

Enligt Löfdahl (2009) är leken ett uttryck för barnens meningsskapande. Hon förklarar att 
leken både består av en social och en kulturell dimension. Dessa dimensioner hör samman. 
Den sociala dimensionen utgörs av de kommunikativa handlingar, vilka medierar det 
kulturella innehållet och gör det meningsfullt för de inblandade. Barn utvecklar olika 
diskurser och därmed olika innehåll i sina lekar. Det gemensamma intresset och den 
gemensamma kulturella kompetensen har betydelse för hur leken utvecklas. Löfdahl menar 
vidare att det ibland verkar som gruppens sociala struktur, som ålder, kön eller positioner, är 
betydelsefull för leken. Fantasidiskurser, som är en diskurs som innehåller transformationer 
och fantasihandlingar, inbjuder till status och positioneringar där maktrelationer kan 
utvecklas. Det kan till och med utvecklas en diskurs där barnen inbäddat i lekens handlingar 
kränker varandra. Det blir då svårt för utomstående att se att en kränkning utförs. 

Löfdahl (2009) påpekar även att det i leken förhandlas om roller, handlingar och innehåll som 
samtidigt bidrar till att konstruera den sociala strukturen i gruppen. Barnen i en grupp 
utvecklar en gemensam, generell kunskap om olika statuspositioner, en slags hierarki 
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(Löfdahl, 2009). Samtidigt uppfattar barn samvaro på olika sätt. Enligt Schjellerup Nielsen 
(2006) kan samvaro ha olika betydelser för olika barn. För en del barn kan samvaro betyda att 
vara fysiskt närvarande, som att sitta bredvid, titta och lyssna på när de andra leker medan det 
för andra betyder att vara delaktiga på ett mer aktivt sätt. 

Egenvärde i leken  

Det finns tre egenvärden i leken som Öhman (2011) beskriver. Ett av dem är att alla barn 
leker för att det är vad de gör, då de leker för att de själva tycker att det är roligt, vilket bidrar 
till att leken blir lustfylld. Med detta menas att barnen tycker att leken ger mycket glädje och 
tillfredsställelse. Det andra egenvärdet är att barnen ler och skrattar med varandra i lekarna. I 
detta fall ger leken en må-bra-känsla. Det tredje egenvärdet i leken är att barnet har chans att 
kunna uttrycka sig själva. De kan i leken uttrycka hur de ser på saker och ting och hur världen 
ser ut för dem här och nu. Barnen leker med sådant som de är intresserade av, har erfarenhet 
av, skulle vilja veta mer om och vad de känner, vilket enligt Öhman leder till att barnen leker 
med alla slags roller och positioner de kan tänka sig. De testar det de sett i verkligheten, 
exempelvis det de ser vuxna göra. 

Kamratkulturer 

Som både Skånfors (2010) och Öhman (2009) påpekar utvecklas kamratkulturer i barngrupper 
där barn träffas under en längre tid, till exempel i förskolan. Skånfors menar att 
kamratkulturer innebär socialt uppförande, status och makt där barnen konstruerar normer om 
positionering. Öhman förklarar att barnens kamratkulturer skapas utifrån de erfarenheter de 
har av samspel och kommunikation. Enligt Öhman måste barn förhandla om och erövra 
tillhörighet i kamratkulturen och det kan finnas flera kamratkulturer inom samma kontext. 
Såväl vilka kulturer som utvecklas som andra förhållanden i lek innehåller också frågor om 
makt. 

Makt 

Hammar Chiriac (2013) menar att makt och kontroll innebär att ha rätt att bestämma över 
någon. Enligt Hwang och Nilsson (2014) innefattar makt allt socialt liv och alla relationer och 
kan användas både negativt och positivt. De menar vidare att makt är något man kan ha, få, ta 
och ge och innebär att någon upplever sig tvingad att följa en persons direktiv. En person med 
makt har kontroll över andras handlingar och kan påverka belöningar, mål och behov. Detta 
innebär att den med makt själv bestämmer om den vill vara den “elaka diktatorn” eller den 
“demokratiska fredskungen”. Hur de rollerna kan se ut och konsekvenser av detta kommer vi 
att utveckla längre fram i uppsatsen. Hwang och Nilsson tar upp sex olika former av makt. 
Den första kallar de för tvångsmakt. Det innebär att den som utövar makt kan dela ut 
bestraffningar och dra in belöningar. Belönande makt är när utövaren kontrollerar positiva och 
negativa belöningar, både materiella och immateriella. Den tredje maktformen de beskriver är 
legitim makt. Denna makt är ett inflytande över andra som uppfattas som riktig och rätt. 
Personer väljer att följa maktutövaren för att de tycker att det är helt i sin ordning. En annan 
form av makt är expertmakt. Den innebär att personer tror att den med makt besitter kunskap, 
information, erfarenhet eller förmåga som är viktig i sammanhanget. Informationsmakten i sin 
tur handlar om att den som har tillgång till information eller förmågan att förmedla 
information får en maktposition. Den sista maktformen Hwang och Nilsson nämner, är 
personlig makt. Den kan förklaras som att den som får en maktposition är den som andra ser 
upp till, beundrar och som de kanske kan identifiera sig med. Denna person fungerar då som 
en modell när det gäller åsikter och värderingar. Dessa sex olika former av makt anser vi att vi 
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kan ha nytta av i vår analys. Även om formerna inte specifikt beskrivs handlar om barn, utan 
alla människor, anser vi att det ändå är ett bra underlag för att uppmärksamma olika sorters 
makt, alltså vad makt kan innebära, vilket är en av våra frågeställningar. 

Maktrelationer mellan barn handlar enligt Öhman (2009) om barns möjligheter att skapa och 
utöva inflytande. Det handlar också, enligt henne, om vem som ges tolkningsföreträde och 
bestämmer över hur andra barn ska vara. Barn tar och ger makt som uttrycks i relationer till 
varandra. Hon menar också att makt inte fördelas lika mellan barn och att de använder makt 
för att stödja och försvara varandras rättigheter men också för att kränka. 

Barns makt i lek  

Öhman (2011) menar att makt ofta uppstår i barns lekar på olika sätt, då barnen i sina lekar 
ofta utövar makt. Eftersom de i leken kan göra nästan precis vad de vill, även sådant de inte 
kan göra i deras verkliga liv, leder det till att de känner att de får styrka och kraft att kunna 
utöva inflytande. Deras maktrelationer är något som de utforskar hela tiden och det sker också 
en del förhandlingar i lekarna. Leken förstärker statusförhållandena i leken och det är av vikt 
att veta att dessa maktförhållanden inte hela tiden ser likadana ut. Ett barn kan ha hög status i 
en lek men låg status i en annan (Öhman, 2011). Makt som förhandling handlar i princip om 
att barnen själva bestämmer i leken och styr över vilka de vill leka tillsammans med och vad 
de ska leka. Makten i detta läge handlar om vem som har rätt att bestämma i leken, hur deras 
roller fördelas, vilka barn som får vara med eller inte. Denna makt där deltagandet i leken 
villkoras, kallar Öhman för relationell makt. Alla barn kommer inte få samma deltagande och 
roll i leken. Vissa barn kommer att få komma till tals mycket under leken medan andra barn 
inte alls får samma chans att komma till tals. I vissa förhandlingar blir barnen, enligt Öhman 
(2011), fysiskt delaktiga, det vill säga att de får en roll men blir inte aktivt delaktiga, utan 
utesluts ifrån det som leks.  

Det är inte alltid barnen kommer överens i sina lekförhandlingar, vilket leder till dominans, 
manipulation och makt. En orsak till detta kan enligt Öhman (2011) vara att barnen har olika 
erfarenheter, eller att de inte alls kommer överens om lekens innehåll. En annan faktor hon tar 
upp är status och den position barnen/barnet har i gruppen, vilket leder till att barnen testar sin 
sociala styrka för att se hur mycket makt och kontroll de kan få under leken och över de andra 
barnen som deltar. Öhman (2009) menar vidare att makt och motstånd ofta hör samman. Den 
som utövar makt kan också möta motstånd från andra barn. Det kan exempelvis vara genom 
att de protesterar, vill förhandla, argumentera eller att hota och utpressa. Hur uttrycks då 
makt? 

Hur makt uttrycks 

Makt kan uttryckas både verbalt och icke verbalt. Det talas också om olika slags tekniker och 
vi kommer att beskriva något om både kommunikation och olika tekniker. Låt oss börja med 
att redovisa perspektiv kring kommunikation och hur makt kan uttryckas både verbalt och 
icke verbalt. 

Kommunikation 

Löfdahl (2009) förklarar att barn kan uttrycka makt verbalt genom att till exempel kalla någon 
vid smeknamn. Icke verbal makt kan barn, enligt Öhman (2009), uttrycka genom blickar, 
mimik, kroppshållning, deras sätt att vara, ansiktsuttryck och ögonkontakt. Hon menar också 
att makt kan uttryckas genom suckar och tonfall. Detta kan relateras till Westerlunds (2009) 
”språkträd”, där hon delar in språket i två grenar. Den första kallar hon för den verbala grenen 
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(muntlig kommunikation) och den andra för den icke verbala grenen (icke muntlig 
kommunikation). Den verbala grenen består av två delar; den icke språkliga delen som 
innebär tonhöjd, röststyrka och emotionell ton och den språkliga delen som består av ord och 
ordets betydelse. Den icke verbala grenen består av icke muntlig kommunikation som gester, 
kroppsställning och mimik. På liknande sätt uppmärksammar Öhman att kommunikation 
innefattar såväl det talade språket som känslor, ansikts- och kroppsuttryck och sättet att vara. 
Hon påpekar också att den verbala och icke verbala kommunikationen kan vara 
motsägelsefull, vi kan säga en sak men signalera en annan. För att besvara vår frågeställning 
om vilka sätt barnen skaffar sig makt, vill vi vara uppmärksamma på hur de uttrycker makt, 
både genom den verbala och icke verbala kommunikationen.  

Kommunikationen betyder enligt Nilsson och Waldemarson (2007) att något ska bli 
gemensamt, det vill säga människans tankar och avsikter. Detta innebär att vi som individer 
både meddelar oss och delar med oss av upplevelser, känslor, handlingar och värderingar. 
Kommunikation är också information, tanke, påverkan, känsla och bekräftelse, eftersom vi 
genom kommunikationen visar den person vi pratar med hur vi reagerar och upplever saker 
och ting. Nilsson och Waldemarson påpekar vidare att vi människor inte sänder tankar och 
idéer till varandra, utan istället sänder vi tecken eller ett budskap som blir symboler för vår 
idé. Vi har alltså en tanke och kodar den till ett budskap och sänder iväg detta, vilket sedan 
ska tolkas av den andre som förhoppningsvis får samma uppfattning som den som sände iväg 
budskapet.   

Även Nilsson och Waldemarson (2007) menar att kommunikation är ett socialt system där 
deltagarna har olika förväntningar och attityder som påverkar de budskap som uttrycks och 
uppfattas och att samspelet sker via mimik och ögonkontakt, språk och tal, gester och 
kroppsrörelser. Det är därför viktigt att ta hänsyn till såväl detta som vilken kontext 
kommunikation sker i. 

Kommunikationens kontext  

All kommunikation sker enligt Nilsson och Waldemarson i en fysisk, psykologisk, social och 
kulturell kontext. Den fysiska kontexten innefattar sådant som plats, tid och yttre händelser. 
Den psykologiska kontexten handlar om människans känslor, tankar, erfarenheter, behov, 
stress, fördomar och förväntningar. Den sociala kontexten gäller relationer, makt, identitet, 
roller och konflikter. Den kulturella kontexten utgörs av de värderingar, attityder samt den 
världsbild och de språk som delas av en grupp människor. 

Nilsson och Waldemarson (2007) menar vidare att om man ska studera hur makt utövas och 
därmed hur den kommuniceras måste man ta hänsyn till dessa kontexter. Om man inte gör det 
ökar risken att man förväntar sig vissa handlingar och beteenden, gör feltolkningar, 
missbedömer effekterna av kommunikationen samt drar felaktiga slutsatser.  

Härskartekniker 

Hammar Chiriac (2013) tar upp sju olika strukturella tekniker som kallas härskartekniker. 
Hon menar att dessa tekniker används medvetet eller omedvetet i relationer där människor 
utövar makt mot andra. Detta innefattar också barn, hon beskriver att några tekniker är 
vanligare bland barn än andra. Den första tekniken hon beskriver är osynliggörande. Det 
innebär att den som utövar makt behandlar någon som om den inte är närvarande eller inte 
finns till. Tekniken uttrycks ofta icke verbalt. Förlöjligande kallas den andra tekniken, vilken 
innebär att man på ett löjeväckande sätt gör antydningar om att någon är inkompetent eller 
otillräcklig. Den tredje tekniken kallas undanhållande av information, vilket betyder att någon 
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nekas eller hindras få tillträde till samma tillställningar eller lokaler som andra har tillgång till 
och att information ges där. Den utestängde får därmed inte möjlighet att ta del av denna 
information, vilket kan begränsa dennes handlingsmöjligheter. Dubbelbestraffning är en 
annan härskarteknik och den innebär att en person kritiseras och underkänns, oavsett hur 
personen än agerar eller vad den än säger. Påförande av skuld och skam är ytterligare en 
härskarteknik och den handlar om att en person känner skuld och skam för allt genom 
exempelvis att hela tiden bli utsatt för någon av de tidigare teknikerna. Objektifiering i sin tur 
betyder att en människa behandlar någon annan som ett objekt. Det handlar ofta om utseende. 
Personen kränks samtidigt som makt utövas mot denne. Den sista tekniken är våld och hot 
mot våld och innebär att någon förminskar en annans handlingsutrymme genom våld eller hot 
om våld. Tekniken förekommer ofta i lägre åldrar (Hammar Chiriac, 2013).  

Även Eksvärd (2011) beskriver härskartekniker men på ett annat sätt. Författarna beskriver 
några snarlika tekniker men använder olika ord för det men kompletterar även varandra med 
andra tekniker. Eksvärd talar om olika metoder. Projiceringsmetoden kan innebära en tävlan 
om vem som är värst. En person som har något att säga blir avbruten av en annan som ska 
vara värre och som byter samtalsämne och riktar uppmärksamheten på något annat. Den som 
blir avbruten får känslan av att detta egentligen är dennes fel. En annan metod är att ge 
komplimanger för att få någon annan att göra som maktutövaren vill. Metoden kallas 
komplimangmetoden och den som får komplimangen känner att den inte bara kan säga tack 
och tror också att det den sagt eller gjort är lysande. Personen känner att den måste göra något 
i gengäld när den får en komplimang. Den som ger komplimangen tycker oftast inte att den 
andre är lysande utan tycker att den är lättmanipulerad. Stereotypmetoden är en annan teknik, 
och den innebär att våra fördomar får någon att utföra något. Detta blir en härskarteknik när 
någon missgynnas på grund av det som “en sådan som den borde vara”. En fjärde teknik 
kallas martyrmetoden och liknar projiceringsmetoden. Skillnaden är att martyrmetoden spelar 
på någons dåliga samvete och får denne att känna sig fel. Martyren uttrycker sin känsla som 
att den är större än allt annat i världen och utövar makt genom någons medlidande. En annan 
teknik är uteslutningsmetoden som innebär att någon osynliggör eller utesluter någon. Passiv 
uteslutning innebär att någon utesluts på grund av en konsekvens av något den gjort eller inte 
gjort. Hierarkimetoden är en annan teknik Eksvärd tar upp och den betyder att någon utnyttjar 
sin position för att tysta eller förtrycka någon. Tidsmetoden är en härskarteknik där härskaren 
använder någon form av tid för att tysta någon. Tiden har egentligen inte någon relevans för 
det de pratar om. Det kan exempelvis handla om åldersdiskriminering eller om hur länge de 
vistats i sammanhanget eller om vem som var där först. En sista teknik som Eksvärd tar upp 
är självförvållad härskarteknik. Det innebär att en person är osäker i sig själv och gör sig 
mindre än vad den är. 

Även om härskarteknikerna som beskrivs ovan inte kopplats till just barn, utan människor i 
allmänhet, menar vi att de kan användas som verktyg för att analysera barns sätt att försöka få 
makt ändå. Detta eftersom barn också är människor och, som sagt, tar efter det de ser vuxna 
gör och bearbetar i leken. Även om vuxna och barn använder de på olika sätt och att vuxna i 
större utsträckning använder dem medvetet, vill vi undersöka om teknikerna också 
förekommer i barnens lek och hur de i så fall uttrycker det. Nära kopplat till härskartekniker 
och makt är också positionering och även det kommer vi att studera. 

Positioner och uteslutning  

Skånfors (2010) beskriver tre olika sorters positioneringar som kan hjälpa oss att förstå hur 
barn positionerar sig. Första och andra ordningens positionering innebär, enligt henne, att vi 
positionerar oss själva och andra hela tiden. Detta gör vi genom att erbjuda positioner och 
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sedan förhålla oss till dem genom att ifrågasätta och acceptera dem. Positionering av sig 
själva och andra handlar om att positionering sker simultant, alltså en parallell process. Om 
ett barn framhäver sig på ett sätt så framhäver det samtidigt någon annan. Den tredje formen 
av positionering kallar hon omedveten och intentionell positionering, vilket innebär att vi både 
gör omedvetna och medvetna positioneringar.  

Barnens sökande efter kamrater är en maktkamp. I en kamratkultur måste barnen visa upp sig 
som attraktiva lekkamrater, att de är tillräckligt stora och att de är pojke respektive flicka på 
rätt sätt för att få vara en del av gemenskapen (Öhman, 2009). Skånfors (2010) menar att 
positionering också innebär uteslutning, som kan vara ett försvar av positioner. Kränkningar 
är ett sätt att utesluta någon från gemenskapen. Öhman menar att kränkningar är ett 
uppträdande som sätter den andres värdighet ur spel. Hon menar vidare att kränkningar är en 
maktkamp som uppstår i det gemensamma samspelet. Barn kämpar och förhandlar om 
rättigheter och positioner i gruppen. En kränkning kan enligt henne vara en diskvalifikation 
eller inkompetensförklaring. Det kan ske fysiskt eller psykiskt, verbalt eller icke verbalt, 
tydligt eller subtilt, medvetet eller omedvetet. Hon förklarar också att en form av kränkning, 
som kallas sänkning, ofta används av barn. Det innebär kommentarer som går ut på att påpeka 
en annans underordnade position. Barn kan också enligt Öhman typifiera, vilket innebär att de 
skapar överenskommelser om hur de ska uppfatta och värdera ett visst barn.  

Öhman (2009) beskriver vanliga sätt barn utesluter någon eller några ur en grupp. Ett sätt kan 
vara att hänvisa till godtyckliga regler som uppfinns precis i stunden. På liknande sätt påpekar 
Löfdahl (2009) att barn som utövar makt kan göra en handling otillåten där och då och skylla 
på någon eller några som ska uteslutas. Ett annat sätt att utesluta någon, är enligt Öhman att 
hänvisa till bestämmanderätten. Det kan till exempel vara att tala om vem som var där först 
eller vem som började leken. Att referera till rummets begränsningar eller förneka kompisens 
betydelse är andra sätt att utesluta någon eller några enligt Öhman. Detta kan tolkas som olika 
strategier som kan kopplas till Eksvärds (2011) uteslutningsmetod som beskrevs tidigare.  

Om en barngrupp använder kränkningar och utesluter andra så att det övergår till mobbning 
kan, enligt Skånfors (2010), en omkonstruktion av gruppen göra att barnen får andra 
positioner. Hon menar att barn får olika positioner i olika sammanhang. 

Varför positioner? 

Skånfors (2010) menar, som beskrivits ovan, att barns positioner påverkas av vilka kompisar 
de är med, att ett barn kan få olika positioner i olika kompiskonstellationer. När vi möter 
andra människor menar hon att vi positionerar oss själva och andra konstant. Öhman (2009) 
menar att barn positionerar varandra för att skapa mening och struktur i världen och för att 
göra samvaron begriplig och meningsfull. Detta anser också Skånfors, som påpekar att barn 
skapar normer och regler för förskolekontexten för att förstå, hantera och kontrollera livet där. 

Öhman (2009) anser att det inte alltid är balans i relationerna mellan barn och det medför att 
vissa barn får ta en underordnad position för att få tillhöra gemenskapen. Hon menar att det 
finns olika faktorer som påverkar barns position i gruppen. Det kan vara barns storlek, 
kraftfullhet, lekbarhet och hur de tar plats i rummet.  

Normer och regler för makt, positionering och uteslutning 

Det har forskats kring vilka normer och regler som finns för makt, positionering och 
uteslutning. Skånfors (2010) anser att socialt uppförande, ålder och kön är viktiga aspekter, 
men att också utseende och klädsel har betydelse. Detta kan vi också se i Hammar Chiriacs 
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(2013) idé om objektifiering som vi beskrivit tidigare. Familjetillgångar och färdigheter i 
exempelvis en sport eller hobby kan också påverka barns makt och position enligt Skånfors. 
Både Skånfors och Öhman (2009) anser att den som är snabbast, starkast, störst eller äldst får 
makt och en högre position. Öhman (2007) beskriver också att barn uppfattar förskolan som 
en ålders- och storlekshierarki men ibland är det inte den som är störst fysiskt eller äldst som 
bestämmer men barn beskriver ändå honom eller henne som störst. Enligt Skånfors är det 
heller inte alltid den som har högst status som bestämmer. Denna kan visserligen få en central 
roll i leken, men det behöver inte betyda att den får bestämma.  

Öhman (2009) menar att den som först ges tolkningsföreträde eller bestämmanderätt också är 
den som får makt. Skånfors (2010) anser att den som kommer först eller har en vuxenroll i 
leken får auktoritet och kan bestämma över leken. Öhman (2007) menar vidare, precis som 
Skånfors, att den som startar en lek bestämmer över hur den ska lekas och vem som får 
tillträde till den. Skånfors påpekar också att språket har betydelse. Vad barnet kan och hur det 
uttrycker sig verbalt påverkar dess positioner. Öhman (2009) anser också att barn har egna 
villkor för uteslutning vilket innebär att den som bryter mot en etisk generell 
överenskommelse, stör en lek, startar ett bråk eller inte är snäll, får uteslutas.  

Konsekvenser av makt och positionering 

Enligt Öhman (2009) påverkar maktförhållanden mellan barn hur de etablerar och 
upprätthåller gemenskap. Både Öhman och Schjellerup Nielsen (2006) menar att hantering av 
det sociala samspelet, som bland annat kan innebära att bli fråntagen sina rättigheter eller bli 
orättvist behandlad, är en läroprocess. Öhman anser att det inte får bli ett varaktigt mönster. 
Hon menar också att om ett barn hela tiden utesluts, blir det en ond spiral. Schjellerup Nielsen 
förklarar också detta och menar att ett barn inte kan delta i lek om den inte vet hur, men det är 
också när den leker som den får lära sig hur. 

Öhman (2011) menar att det i alla barngrupper finns några eller något barn som har svårt att 
göra sig kontaktbar med andra, då de inte lyckas skapa några relationer. Vissa barn som har 
problem med att ta för sig hamnar lätt ”utanför”. Men det kan också finnas barn som inte 
lyckas få bra kontakt med andra barn för att de beter sig som en kung eller drottning inför 
dem. Öhman anser att dessa barn som regerar använder leken som en maktarena och styr och 
ställer, skäller och dominerar, vilket leder till att de andra barnen inte vill leka med dem. I 
resultatredovisningen ska vi redovisa vad vi funnit om makt och positioneringar i vår 
datainsamling och analyserna av den men först ska vi presentera den metod vi valt för att 
uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar. 

Metod 

Vårt syfte är att undersöka hur maktrelationer, inklusive härskartekniker och positioner tar sig 
uttryck i barns lek. Vi har valt en kvalitativ studie där vi vill förstå och hitta mönster i barns 
makt- och positionsutövning. En kvalitativ studie passar bra när studiens syfte är att 
undersöka egenskaper hos det man studerar, till exempel att försöka registrera olika aspekter 
hos personer i vardagliga situationer och notera språkanvändning, rörelsemönster och 
kontakter mellan barn (Løkken & Søbstad, 1995). En kvantitativ studie, menar Trost (2012) är 
att man med enkäter eller intervjuer vill undersöka hur stor procent av befolkningen som 
tycker på den ena eller det andra sättet, eller som svarar på frågor om hur ofta, hur många 
eller hur vanligt, är inte vårt syfte med studien. Vi väljer även bort kvantitativa metoder på 
grund av att det med de metoderna blir svårt att få svar på hur barn agerar och samspelar med 
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varandra. En kvalitativ studie lämpar sig som sagt bättre för vårt syfte och vi har valt att göra 
en kvalitativ underökning i form av observationer.  

Enligt Løkken och Søbstad (1995) utmärks kvalitativa studier av att man undersöker det 
aktuella fenomenet i sin “vanliga” miljö. För att få ökad kunskap och förståelse för positioner 
och hur barn uttrycker makt och använder härskartekniker observerar vi barnens samspel i 
egenstyrd lek, vilket är en vardagssituation på förskolan. Løkken och Søbstad menar vidare att 
ordet observera ofta betyder “uppmärksam iakttagelse” och att det inte går att observera allt 
på en och samma gång. De menar att verkligheten är så mångfasetterad att vi måste ha något 
att fokusera på. De teoretiska utgångspunkterna i vår studie är makt, härskarteknik och 
positionsteori och innan observationerna har vi läst tidigare forskning om detta för att få ökad 
kunskap och förståelse för vad vi skulle tänkas möta i observationerna. Samtidigt har vi inte 
låst oss vid vad tidigare forskning sagt om hur makt och härskartekniker utövas och hur 
positionering sker utan har försökt vara uppmärksamma på om det också sker på annat sätt än 
vad som framkommit i tidigare forskning. 

Observation 

Vid observationer räcker det inte att vara påläst utan som Løkken och Søbstad (1995) påpekar 
är det också viktigt att vara medveten om sin egen perception och sin förförståelse. Vid 
observationer menar de att det huvudsakligen är synsinnet som används. Även om de andra 
sinnena är viktiga används de mest som komplement till synen. Eftersom vi undersöker hur 
makt uttrycks både verbalt och icke verbalt menar vi att både syn och hörsel har en mycket 
stor betydelse i vår undersökning. Perception sker dock inte neutralt. Även om begreppet 
avser det vi erfar genom våra sinnen så menar Løkken och Søbstad att när vi upplever något 
via våra sinnen så jämförs detta med sådant vi upplevt tidigare. De menar också att olika 
faktorer som attityder och värderingar, tidigare erfarenheter och sociala faktorer påverkar vår 
perception. Detta är viktigt att vara medveten om vid observationer. Vi kanske inte kan 
eliminera de olika faktorerna helt men genom att vi är medvetna om dem kan vi få bättre 
möjligheter att göra mer relevanta observationer och genomtänkta tolkningar.  

Videokamera och fältanteckningar 

Vi har valt att använda fältanteckningar och videokamera som hjälpmedel vid 
observationerna, vilket ger oss möjlighet att gå igenom det insamlade materialet flera gånger 
och det ger oss även möjlighet att upptäcka sådant vi kanske inte lagt märke till tidigare eller 
eventuellt feltolkat innan. Eftersom vi är två som observerar och analyserar observationerna 
kan även det ge ökade möjligheter att undvika en ensidig förförståelse och tolkning. En av oss 
har dessutom träffat barnen och besökt förskolan tidigare, vilket ger viss förförståelse som 
kan komma till nytta samtidigt som den andra av oss inte har denna erfarenhet och därmed 
inte heller eventuellt är påverkad av förutfattade uppfattningar om barnen eller hur de beter 
sig i olika sammanhang (jfr Franzén, 2014). 

Løkken och Søbstad (1995) påpekar att det även är viktigt att tänka på och reflektera över att 
vi som observatörer påverkar de som observeras.  Det är också viktigt att fundera över vilken 
roll vi har som forskare när vi går ut och observerar. Vi har gjort nästintill icke deltagande 
observationer. Det innebär att man är närvarande i verksamheten men deltar inte i barnens lek. 
I observationerna är vi ju närvarande eftersom vi vistas i samma rum men försöker ändå att 
påverka leken så lite som möjligt. När man gör observationer i förskolan kan det vara lätt hänt 
att få en pedagogroll, vilket kan försvåra studien. Därför var vi mycket tydliga med att 
förklara för barnen varför vi var där och vad vi skulle göra. En av oss är som sagt också 
bekant med barnen sedan tidigare. Enligt Franzén (2014) kan det vara en nackdel att känna 

9 
 



 

barnen eftersom det kan bli svårt att inta forskarrollen, där rollen är att stå bredvid och 
observera utan att delta i verksamheten. Att göra studien på en förskola där man är bekant 
med barnen kan även vara en fördel, eftersom barnen då är vana vid att bli filmade och 
observerade av den som gör detta. Det kan också bli nackdel för den obekante eftersom det, 
som Løkken och Søbstad (1995) beskriver, första intrycket lätt kan bli ytligt och det är lätt att 
man håller fast vid det. 

Vid observationer är det också viktigt att överväga när och var observationerna ska göras. Vi 
gjorde åtta observationer inomhus under två veckor. Detta gjorde vi fyra gånger under den ena 
veckan och två gånger den andra veckan, detta gjorde vi för att pedagogerna på förskolan 
hade annat inplanerat resterande dagar. Att vi observerade barnen inomhus var för att inte 
riskera att barn från andra avdelningar som vi inte fått deltagarbekräftelse på, skulle komma 
med i observationerna eftersom det ofta är flera avdelningar ute samtidigt. Varje tillfälle 
filmades cirka en timma. Hur lång tid inspelningarna omfattar varierar då barnens lekar och 
förhandlingar håller på olika länge. Observationerna gjordes när barnen ägnade sig åt 
egenstyrd lek, det vill säga när de leker utan att den vuxne medverkar och har stort inflytande 
över leken. Oftast genomfördes observationerna direkt efter frukost eftersom det vid denna tid 
fortfarande kan anlända barn till förskolan, vilket ger möjlighet att se om, och hur, positioner 
ändras i förhållande till olika kamratkonstellationer. Vi har även funderat över rummets 
betydelse för våra observationer. Rubinstein Reich och Wesén (1986) menar att lokalernas 
utformning har betydelse för vilka aktiviteter som äger rum. De förklarar att långsmala rum 
kan ge upphov till mycket spring och rörelse medan små utrymmen kan bidra till att det 
uppstår fler konflikter mellan barnen. Alltför stora ytor och många rum kan gynna 
ensamleken och att barnen inte behöver samarbeta. Vi ville observera olika lekar som barnen 
styr själva, därför har vi observerat i olika rum. Løkken och Søbstad (1995) menar att mycket 
av barns förhandlingar sker mellan lekarna, vilket intresserar oss och innebär att vi inte bara 
ville observera själva leken utan även före och efter leken.  

Urval 

Vi har valt att göra flera observationer på en förskola. Detta gjorde vi eftersom vi har 
begränsad tid på oss att genomföra studien. Vårt syfte är inte att jämföra olika förskolor, utan 
se vad barn i allmänhet använder för tekniker och vilka positioner som förekommer. Vi valde 
den aktuella förskolan eftersom en av oss redan är bekant med personalen och barnen där, 
vilket underlättar kontakten såväl med dem, som utdelning av missivbrev till föräldrar. Vi har 
alltså gjort ett så kallat bekvämlighetsurval, som innebär att inte slumpa fram urvalet i studien 
utan välja på egen hand (Trost, 2012). På förskolan finns tre avdelningar, två avdelningar med 
yngre barn och en avdelning med äldre förskolebarn, det vill säga barn i åldern fyra till fem 
år. Vi valde att göra observationerna på den sistnämnda avdelningen, eftersom vi avgränsat 
studien till barn i den åldern då vi bland annat vill undersöka barns kommunikation och det är 
därför en förutsättning att barnen har lärt sig prata. Avdelningen består av nitton barn, sex 
flickor, vilka två är fyra år gamla och fyra är fem år gamla, och tretton pojkar, vilka sex är 
fyra år gamla och sju är fem år gamla. På avdelningen arbetar tre förskollärare. Tre av barnen 
fick inte delta och det har vi tagit hänsyn till. För att förhindra de barnens medverkan ordnade 
pedagogerna andra aktiviteter för dem eller delade upp barngruppen i två grupper och gick ut 
på gården med den gruppen vilka de tre barnen som inte fick delta, ingick i. 

Genomförande 

Vi har valt att använda både videokamera och att föra fältanteckningar. Med hjälp av 
videoinspelning kan man se barnens ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket inte är möjligt om 
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man använder exempelvis en diktafon. Skånfors (2013) erfarenheter av att använda 
videokamera visar att det blir möjligt att både kunna se vad som händer och uppfatta ljud 
samtidigt som det också ger möjlighet att fånga långa sammanhängande händelseförlopp. Hon 
påpekar dock att videoinspelningar också kan vara en nackdel eftersom det tar mycket av 
barnens uppmärksamhet och nyfikenhet. Løkken och Søbstad (1995) menar dock att om vi 
som observatörer gör oss anonyma och passiva, kan barnen leka vidare och till slut betrakta 
oss mer eller mindre som möbler. Detta försökte vi uppnå genom att sätta oss i ett av rummets 
hörn, där vi som minst störde leken. I två av rummen fanns det ett bord och vi valde då att 
sätta oss längst in mot väggen och på var sin sida av bordet, då vi fick bra uppsyn över leken 
och var minst i vägen för lekarna. Ytterligare en fördel med videoinspelningar är, som tidigare 
nämnts, att det ger oss möjlighet att kunna se händelserna om och om igen. På så vis kan vi se 
händelserna utifrån olika perspektiv och nyckelbegrepp. Emilsson (2014) beskriver det som 
att ta på sig olika glasögon. I vår analys kan det till exempel innebära att se utifrån vilken 
makt som utspelar sig, se utifrån olika härskartekniker eller positioner. Videokameran 
möjliggör även att se det som sker runt omkring, jämfört med fältanteckningar där vi bara kan 
fokusera på en sak i taget. Videofilmning innebär också en god grund för samtal och 
reflektioner efteråt (Løkken & Søbstad, 1995). Vi hjälptes åt att rigga upp videokameran som 
vi satte på ett stativ. Vi ställde stativet och kameran i rummets hörn för att inte stå i vägen för 
barnens lek och försökte fånga hela rummet med kameran. Detta var ibland svårt och vi fick i 
vissa fall justera kamerans vinkel emellanåt för att få med barnen på filmen. Avdelningen 
består av ett stort rum med ett avgränsat rum i rummet, som vi valt att kalla legorummet 
eftersom rummet inbjuder till den sortens lek. På avdelningen finns också två andra rum som 
går att stänga om. Dessa två har vi valt att kalla bilrummet och dockvrån eftersom det i det 
ena rummet bland annat finns bilmatta o leksaksbilar och i det andra dockor och 
utklädningskläder. 

Fältanteckningar innebär här att försöka skriva ner övergripande intryck angående det som 
händer under tiden vi videofilmar. För att veta vad vi skulle fokusera på vid observationerna 
skrev vi ett schema som vi utgick från (se bilaga 1). Vi fokuserade på barnens samspel, hur de 
agerade och uttryckte sig samt hur de agerade mot varandra, vilka är våra analysbegrepp. 
Løkken och Søbstad (1995) menar att vi inte får underskatta anteckningar om de intryck vi får 
i samvaron med barnen där och då, att det kan ge värdefull information om vad som händer. 
Fältanteckningar kan vara till hjälp eftersom det vi uppmärksammar där och då kanske inte är 
självklart i videofilmen och tvärtom. Fältanteckningarna är däremot begränsade då vi inte kan 
hinna med att skriva ner allt som händer, sägs och uttrycks. Videokameran och 
fältanteckningarna anser vi kompletterar varandra. 

Efter varje observationstillfälle satte vi oss ner och diskuterade och skrev ner de tankar vi fått 
under observationen. Detta gjorde vi direkt efter observationerna då vi hade det färskt i 
minnet och för att sammanfatta dagen. Løkken och Søbstad (1995) anser att man ska skriva 
ner sin data både under tiden observationen pågår och så snart som möjligt efteråt. Om vi 
väntar med att anteckna anser de att man lätt glömmer vad man tyckte var intressant. 

Analys 

När observationerna var klara och vi hade videofilmer, fältanteckningar och diskussioner 
började vi bearbeta datan genom att transkribera observationerna. Enligt Løkken och Søbstad 
(1995) innehåller videofilmer väldigt mycket information och de menar att det är viktigt att 
sålla bort irrelevant information och transkribera det som är viktigt. I vår studie har vi ofta fått 
sålla bort händelser där det varit två barn som lekt i ett rum. När det var fler barn i rummet 
upptäckte vi tydligare positioneringar och maktutövningar. Oftast förekom ingen synlig 
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maktutövning när de kom bra överens och inga positioner uppmärksammades heller. Detta är 
irrelevant för vår studie då vi undersöker makt, tekniker och strategier samt positioneringar. 
Vi har fokuserat på vad barnen uttrycker verbalt och hur de uttrycker sig icke verbalt, alltså de 
ord de använder men också ansiktsuttryck och kroppsspråk. När vi transkriberade har vi redan 
här använt barnens fingerade namn för att inte avslöja deras identitet och följa de 
forskningsetiska principerna. 

Tolkning av datan sker, enligt Løkken och Søbstad (1995), så fort vi använder sinnena. Vi har 
alltså redan gjort vissa tolkningar när vi såg vad som hände i observationerna och förde våra 
fältanteckningar. Att tolka datan och transkriberingarna är en process där det är viktigt att 
skilja på beskrivning och tolkning (Løkken & Søbstad, 1995). I beskrivningen besvaras bland 
annat frågor om vad barnen gör, vilka barn som är närvarande samt var och vilket innehåll de 
har i leken. När vi sedan övergår till tolkning ställer man frågor som handlar om 
observationens innehåll, vad vi har för uppfattning om vad barnen gör, vad bakgrunden är, 
vilken innebörd det som händer har för barnen och i vilket sammanhang observationen 
utspelar sig med mera (Løkken och Søbstad, 1995). Det är viktigt att de frågor vi ställer till 
datan är relevanta och har med syftet att göra. Annars är det lätt att sväva ut och få en spretig 
analys och studie. I vår studie har vi kunnat använda frågorna som Løkken och Søbstad 
(1995) nämner.  

När vi analyserat har vi använt oss av textnära kodning. Detta innebär, enligt Tjora (2012), att 
man i analysen delar upp något i mindre delar och undersöker varje del för sig. Vi har också 
ordnat vår data genom att gruppera och kategorisera. Detta har vi gjort genom att dela in 
analysen i tre huvudrubriker; vad makten handlar om och vad den avser, hur barn skaffar sig 
makt samt positionering, vilket vi kan koppla till våra frågeställningar. När vi exempelvis 
tittat på videorna efteråt med “härkarteknik-glasögonen” har vi skrivit upp exemplet och lagt 
det under rubriken “hur barn skaffar sig makt”. 

Efter att ha delat in observationer och analys i underrubriker har vi kopplat materialet till 
forskningsöversikten och jämfört hur vårt resultat överensstämmer med det som beskrivs där, 
om vi kan se något som avviker, likheter och skillnader eller mönster. Vi har även fokuserat 
på vilka härskartekniker och strategier vi uppfattat, vad som påverkar makt, rummets 
betydelse, kamratkonstellationer, vem som var där först etcetera och vilken betydelse detta 
kan tänkas ha. 

Etiska ställningstaganden 

Som forskare måste vi utgå från de fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Informationskravet innebär att informera om syfte och hur studien kommer att genomföras. 
För oss har detta inneburit att vi informerat förskollärarna (se bilaga 2), föräldrarna och 
barnen om vårt syfte och hur vi tänkt genomföra studien. Vi har även informerat föräldrar och 
barn om att det är frivilligt att delta och att de när som helst har rätt att avbryta. 
Samtyckeskravet innebär att få samtycke från deltagarna och informera om villkoren för deras 
deltagande. För att få deltagarnas tillåtelse har vi skickat ut ett missivbrev till barnens 
vårdnadshavare (se bilaga 3) eftersom barnen är under 15 år. I missivbrevet har de tagit del av 
information och skrivit under att deras barn får delta eller inte. Barnen har fått informationen 
när vi första gången besökte dem och presenterade oss och vår studie och de fick möjlighet att 
medge sitt samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att man som forskare ska förvara datan 
säkert och att deras identitet skyddas. Vi kommer att skydda barnens identitet genom att 
förvara videokamera och anteckningar på ett säkert ställe där obehöriga inte kan ta del av den. 

12 
 



 

I uppsatsen har vi använt fingerade namn på både förskola och deltagare för att ytterligare 
skydda deras identitet. Nyttjandekravet avser att insamlad data, material och tankar endast 
kommer användas inom forskning, vilket vi som forskare kommer att respektera och följa. 

Resultat 

Som framkom i forskningsöversikten kan makt ta sig olika uttryck både i fråga om vad den 
innebär och vilka positioner som förekommer i maktrelationer. Det finns också olika sätt att 
försöka skaffa sig makt på. För att knyta an till vårt syfte och våra frågeställningar kommer vi 
att i resultatredovisningen först presentera olika former av makt som uppmärksammats i barns 
lek. Därefter beskrivs olika sätt barnen försöker skaffa sig makt på och avslutningsvis 
redogörs för olika positioner som förekommer i maktrelationer.  

Vad makten handlar om och vad den avser 

Makt kan handla om olika förhållanden. På ett övergripande plan kan makt sägas handla om 
att bestämma (Hammar Chirac 2013). Hwang och Nilsson (2014) beskriver även olika former 
av makt samt att makt kan vara både positiv och negativ. Detta är också kategorier vi kommer 
att redovisa i fråga om analyserna av vad makten handlar om. 

Makt att bestämma 

Hwang och Nilsson (2014) menar att makt handlar om att påverka andras handlingar och att 
ha kontroll över olika förhållanden. I analyserna har vi sett exempel på hur barn försöker 
bestämma både över andra och över förhållanden i leken men vi har också sett exempel på att 
de vill bestämma över sina egna villkor. Den maktutövning som uppmärksammats bland 
barnen har främst handlat om att bestämma vem eller vilka som ska vara med i leken eller 
uteslutas, det vill säga det Öhman (2011) benämner relationell makt. Ett exempel på 
relationell maktutövning är när Adam försöker bestämma vem som ska delta i leken genom 
att försöka utesluta Olle, vilket också innebär att han använder makt i negativ mening. 

Adam och Patrik leker tillsammans på bilmattan i bilrummet. Olle har en bil i handen och 
börjar köra den på bilmattan, varpå följande inträffar: 

Adam: Nej det är en kod! Det måste vara en kod.  
Olle: Varför? 
Adam: Annars kan man inte köra någonstans. 
Olle rynkar ihop ögonbrynen och sätter sitt ansikte mot Adams ansikte. Adam puttar bort 
Olle. 
Olle: Du bestämmer bara inte! 
Adam: Men jag kom hit först.  
Patrik sitter under händelsen på andra sidan bilmattan, leker med sin bil och säger inget till 
de andra. 

Genom att hänvisa till specifik information (koden) som framställs som viktig i 
sammanhanget försöker Adam genom argumentation skaffa sig det som Hwang och Nilsson 
(2014) benämner expertmakt och genom den utesluta Olle från leken. Eftersom Adam begär 
en kod, som hittades på i stunden och som Olle inte har, tolkar vi det som att Adams avsikt är 
att utesluta honom med den påhittade koden. Detta kan också vara ett exempel på det som 
Löfdahl (2009) menar, att barn kan göra en handling otillåten där och då för att utesluta 
någon. Öhman (2009) menar också att det är vanligt bland barn att påpeka vem som var där 
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först för att utesluta någon, vilket vi också kan se att Adam gör i denna situation. Som 
Öhman uppmärksammar är det inte ovanligt att barn som utsätts för maktutövning använder 
sig av motstrategier, till exempel i form av protester för att få bestämma över sin situation. 
Olles sätt att bemöta Adam genom olika former av kroppsspråk skulle kunna vara ett exempel 
på ett försök till en sådan motstrategi. Olles motstånd uttrycks alltså icke verbalt genom miner 
och kroppsspråk. 
 
Makt i form av att bestämma kan också handla om vem som ska ha vilka saker, alltså vem 
som har äganderätt. I följande situation förhandlar barnen om detta. Maktutövningen kan 
också sägas handla om det tolkningsföreträde som Öhman (2009) beskriver att makt kan avse. 
I detta fall handlar tolkningsföreträde om vilka regler som ska gälla angående bilarna barnen 
leker med. 

Adam, Patrik och Johan leker med bilar i bilrummet. Olle och Anna kommer in genom dörren 
och följande samtal utspelar sig:  
Adam: Ni får inte vara här. 
Olle: Jag ska leka här. 
Johan: Det här är mina bilar. 
Olle: Det här är våran.  
Patrik: Men vänta, vi får turas om med de här.  
Olle: Men ni har så många bilar, man får inte ha så många. 
Olle går fram till Patrik och Johan och pekar på deras bilar. Anna följer efter Olle.  
Adam: Men vi har bara gamla.  
Adam: Du får inte ta några.  
Adam lägger sig över deras bilar. 
Johan: Olle, Olle, vill du ha den? 
Johan tar upp en bil och visar Olle. Olle går till Johan, tar bilen han blev erbjuden och sätter 
sig bredvid honom. 
Anna: Jag vill också. Hallå? Jag då? Vad får jag? 
Anna ansluter sig till Johan och Olle. 
Johan: Du får ha den här. 
Anna och Olle börjar leka med Johan och hans bilar. 

I inledningen av denna situation ser vi även ett exempel på hur Adam försöker utesluta andra 
barn, det vill säga situationen visar att makt kan handla om olika saker samtidigt. I detta fall 
används makt för att bestämma över andras möjligheter till att vara med i leken och makt att 
bestämma vilka regler som ska gälla för bilarna. Samtliga barn som yttrar sig vill föra fram 
sin vilja. Johan bjuder in Anna och Olle till lek med hans bilar, vilket uppfattas som att utöva 
makt positivt. Vi har dock även sett situationer med makt där inga motstrategier är synliga. Ett 
exempel på detta är när Maria och Johan leker i legorummet och Maria först bestämmer över 
Johans handlingar genom att få honom att hämta saker åt henne. Han gör det utan 
invändningar, vilket också fortsätter senare i leken i legorummet där han följer hennes 
uppmaning angående att inte kasta bort något av legot.  

Maria: Jag tycker du ska hämta lite lego. 
Johan: Okej. 
Efter ett tag utspelar sig följande: 
Maria: Du ska inte kasta bort någonting av legot. (med en bestämd röst) 
Maria pekar först på legot och sedan på bordet. Johan följer Marias order att inte kasta, och 
Maria går och sätter sig i soffan. 
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Även i denna situation uppmärksammas ett exempel på att makt kan handla om olika saker 
samtidigt. I detta fall både att få bestämma över andras handlingar och att bestämma över 
leksaker. Maria får sin vilja igenom i båda fallen och Johan gör inget motstånd. Maria kan 
därmed sägas ha makt men det behöver inte betyda att Johan saknar makt, för det kanske är så 
att även han har samma uppfattning och vilja som Maria, det vill säga att hans vilja också är 
att hämta lego och att inte kasta bort något. Det kan vi inte säkert veta utifrån observationen, 
däremot ska vi återkomma till hur denna situation utvecklas när vi beskriver olika strategier 
barn använder för att få ha makt. 

Ytterligare ett exempel på hur ett barn bestämmer och ett annat rättar sig efter det, är när Olle 
och Adam leker med bilarna i bilrummet. Denna gång handlar det om att Olle får bestämma 
vilka färger bilarna ska ha och vad som ska hända i leken.  

Olle: Den där blåa, som hade dinosaurie på motorhuven, som blixten hjälpte och ville bli en 
hjälte. Då blir han blå.  
Adam: Aaa.  
Olle: Men han var fortfarande röd. Dom sprayade om honom igen.  
Adam: Till blå? 
Olle: Nej till röd. För att han var ju röd i tvåan.  
Adam: Aa. 
Olle: Och då sprayade dom om honom igen.  
Adam: Till blå, nej till röd.  
Olle: Också blixt på dörrarna.  
Adam: mmmh. 

Även i denna observation handlar det om att få bestämma över leken, denna gång om leksaker 
men också om vad som ska hända i leken. Adam har vissa förslag men dessa motsägs av Olle, 
Adam följer istället det Olle bestämmer. Makt kan också definieras utifrån de olika former av 
makt som Hwang och Nilsson (2014) beskriver. 

Olika former av makt 

Hwang och Nilsson (2014) beskriver sex olika former av makt; tvångsmakt, belönande makt, 
legitim makt, expertmakt, informationsmakt och personlig makt. I observationerna upptäcktes 
olika situationer som vi tolkat skulle kunna vara exempel på fyra av dem. Som Hwang och 
Nilsson påpekar flyter de delvis in i varandra men vi har också försökt urskilja exempel på de 
respektive formerna av makt. Tvångsmakt, vilket innebär att man gör något, inte för att man 
vill utan för att undvika straff, kan följande situation tänkas handla om. 

Erika och Magnus leker hund och katt i legorummet. Markus sitter bredvid och leker med 
polislego. Efter en stund ansluter sig Magnus till Markus och följande samtal utspelar sig: 

Erika: Magnus, Magnus, kom? 
Magnus: Jag vill inte vara med längre, jag ångra mig. (Vänd mot Markus)  
Markus: Man får inte det, man får vara med i leken.  
Magnus: Jag ångrar mig. 
Markus: Nej. Man får inte ångra sig.  
Magnus: Jo, jag ångra mig.  
Markus: Man får inte ångra sig. Då får du vara sur hela tiden då. 
Magnus sitter kvar och leker med polislegot.  
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Vi kan inte säkert veta varför Magnus sitter kvar men det tycks inte vara för att han vill och 
skulle snarare kunna bero på att han vill undvika bestraffning eller andra sanktioner. Detta för 
att han verkar bryta mot regeln att om man har börjat leka i en lek får man inte ångra sig och 
hitta på någonting annat. Att han sitter kvar skulle också kunna bero på det Hwang och 
Nilsson (2014) benämner legitim makt, det vill säga att den uppfattas som rätt. Markus 
maktutövning kanske anses vara rätt, att man inte får ångra sig, och att det är därför Magnus 
sitter kvar. Även den situation som tidigare beskrevs, där Maria säger åt Johan att hämta lego 
i legorummet skulle kunna vara ett exempel på legitim makt, eftersom Johan verkar tycka det 
är helt i sin ordning att Maria bestämmer och han lyder och gör som hon säger till en början.  

Maria: Hämta ännu mer lego. 
Johan går iväg, och kommer tillbaka med en bok. 
Maria: Nähä, hämta lego!  
Johan går iväg med ett lurigt leende.  
Johan fnissar och kommer tillbaka med en kloss som Maria kastar iväg. 
Maria: Hämta lego! 
Johan går iväg igen för att hämta lego men kommer tillbaka fnissandes med suddgummi. 

Här ser det ut som att Johan gör motstånd mot Maria, men efter ett tag går Johan tillbaka till 
att följa hennes order att hämta lego. 

Expertmakt, det vill säga när man låter någon bestämma för att man tror att denne har någon 
speciell kunskap eller information, har uppmärksammats. Som tidigare beskrevs kan 
situationen där Adam kräver att man ska känna till en viss kod kunna vara ett exempel på 
detta men också den tidigare beskrivna situationen där Adam och Olle leker med bilar kan 
tolkas som expertmakt. Adam ger olika förslag på vilka färger bilarna har men Olle förklarar 
för Adam att de har andra färger och vilken färg Blixten har och byter till i filmen. Adam 
rättar sig utan protester efter detta och tycks ha tilltro till att Olle har kunskaper om detta som 
han själv inte har. Ett annat exempel på expertmakt är när Maria läser ur en bok för sina 
kompisar. Innan händelsen har hon förlorat kampen om leksakssvansen där alla de andra 
barnen ställt sig mot henne. Maria sitter kvar där de drog i svansen medan de andra barnen 
börjat leka på andra ställen i rummet. Anna ställer sig framför Maria. 

Anna: Vad vill du ha då? En kram? (med mjuk röst) 
Maria tar en bok, och lägger i knät. Anna sätter sig ner bredvid Maria. 
Anna: Ska du läsa en saga? 
Maria börjar läsa ur boken och de andra barnen sätter sig runt henne.  
Teo: Du kan verkligen läsa. 
Maria: Nästan! 

Här får Maria uppmärksamhet och får bestämma att det ska vara en sagostund och att hon ska 
läsa för de andra barnen. Hon får uppmärksamhet av sina kompisar och får fortsätta läsa. Här 
kan tolkas som att Anna använder sin makt positivt, eftersom hon använder sin position för att 
trösta Maria som blivit nertryckt av de andra barnen, inklusive Anna, tidigare.  

Personlig makt, det vill säga att någon tilldelas makt för att man ser upp till denne, kan vissa 
situationer också tolkas som. Ett exempel utspelar sig när Erika och Magnus leker hund och 
katt i legorummet som tidigare beskrivits. Erika sitter bredvid soffan i legorummet där hon 
verkar ha sin hundkoja. Magnus står framför henne. 

Erika: Jag behöver en till kudde. 
Magnus går och hämtar en kudde.  
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Erika: Här är min hundkoja, jag behöver ett stängsel.  
Magnus: Jag vet! Det kan vara stolar.  
Magnus hämtar stolar till Erika och bygger stängsel runt kojan. 
Erika: Du sov i soffan, och jag i hundkojan. 
Efter en liten stund ansluter fler barn och Adam börjar skälla som en hund mot Erika. Adam 
ställer sig mot hundstängslet och Magnus tar bort honom där ifrån.  
Magnus: Sitt, sitt! (Till Adam) 

Magnus ser upp till Erika och blir hennes slav. Han hämtar saker som hon behöver, och han 
försvarar henne från hundarna som försöker hoppa in i hennes koja 

Som framkommit i observationerna ovan finns olika sätt som barn försöker skaffa sig makt på 
och vi ska redogöra mer ingående för detta. 

Hur barn skaffar sig makt 

Det finns olika sätt och tekniker som barn använder för att kunna bestämma över andra, både 
omedvetet och medvetet. Vi kommer att redovisa hur olika härskartekniker används. 

Härskartekniker  

Av Hammar Chiriacs tekniker anser vi ha sett tre av sju. Det är osynliggörande, förlöjligande 
och hot om våld. 

Osynliggörande är den vanligaste av Hammar Chiriacs (2013) tekniker som lagts märke till. 
Tekniken innebär att utesluta någon genom att låtsats som att den inte är närvarande. Ett 
exempel på osynliggörande kan vara när Olle och Adam leker med bilar i bilrummet och 
Johan försöker få kontakt. Olle och Adam sitter på bilmattan och Johan närmar sig dem med 
en leksakstraktor med släp som han ställt cylinderformade träklossar på. 

Johan: Adam? Adam? Jag kommer med höbalar till dig. (med låg röst samtidigt som han tar 
ner huvudet).  
Adam svarar inte, då försöker Johan med Olle istället. 
Johan: Olle? Olle? Jag skulle lämna höbalar till er. 
Johan knackar Olle på ryggen men Olle kollar på honom snabbt och vänder sedan tillbaka 
huvudet mot Adam och fortsätter prata med honom. 

Johan uttrycker sig både verbalt, genom att uttala de andra pojkarnas namn, och icke verbalt 
när han knackar Olle på ryggen. Både Olle och Adam osynliggör Johan när de inte svarar 
respektive vänder ryggen och ignorerar hans tilltal och vidröring. Detta tolkas som ett 
medvetet osynliggörande då det verkar svårt att inte höra Johans tilltal och känna knackningen 
på Olles rygg. Vi kan också se ett nästan helt likartat exempel i en annan situation i samma 
rum med Olle och Adam, men denna gång är det Markus som osynliggörs. Pojkarna sitter i 
bilrummet vid matbordet som finns där och bygger med rymdlego. Adam och Olle leker med 
varandra med deras byggen. Markus försöker få deras uppmärksamhet men misslyckas. 

Markus: Kolla min andra. 
Adam: Blev min krossad? (Till Olle) 
Markus: Kolla min då! 
Adam: På bilbanan. 
Markus: Kolla. 
Markus knackar Olle på ryggen. 
Markus: Kolla. Kolla då. 
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Olle vänder sig om men säger inget.  

Här använder Markus, precis som Olle i föregående observation, både verbal och icke verbal 
kommunikation. Markus upprepar att de andra ska kolla på vad han håller på med och 
knackar Olle på ryggen.  

Ett annat sätt att skaffa sig makt över en situation är att använda sig av härskartekniken 
förlöjligande. Vid ett tillfälle uppmärksammades vad som skulle kunnat vara ett försök till 
förlöjligande men som inte mottas av Patrik som utsätts för det eller Adam som han leker 
med. Situationen utspelar sig i bilrummet där Adam och Patrik leker med bilar och Johan 
ligger på golvet och tittar på.  

Johan: Man ser dina kalsonger. 
Adam: Kalsonger!? 
Johan: Dina Patrik-kalsonger. 
Patrik: Ser ni, blixten. 
Patrik drar upp tröjan och pekar på en bil som finns på kalsongerna. 

Johans uttryck kan tolkas som ett förlöjligande, kanske för att få en högre position. Detta kan 
tolkas som att det kan vara förlöjligande eftersom “att visa kalsongerna” är något oartigt och 
ofint. Johans uttryck verkar få motstånd genom att Patrik säger att han har “blixten” på 
kalsongerna. På så vis verkar Patrik vända det till något positivt istället då “Blixten” i filmen 
“Bilar” verkar vara en populär figur och ger istället en högre position. Johans uttryck skulle å 
andra sidan kunna vara ett sätt att spela pajas för att verka rolig och på det sättet få känna 
tillhörighet i de andras gemenskap eftersom kalsonger kan vara ett lustigt laddat ord. 

Hot om våld har endast registrerats vid ett tillfälle. Det är när Adam begär en kod av Olle i 
bilrummet och Olle rynkar ihop ögonbrynen och sätter sitt ansikte hotfullt mot Adams 
ansikte. Här tolkar vi det som att Olle försöker göra motstånd och gör ett försök att visa att 
Adam inte kan bestämma allt, annars blir han arg och något tråkigt kan hända. 

Av Eksvärds (2011) metoder anser vi ha sett fyra av hennes åtta. De som uppmärksammas är: 
projiceringsmetoden, komplimangmetoden, martyrmetoden och uteslutningsmetoden. 

Projiceringsmetoden, som innebär att någon tar upp ett problem men den som utövar makt 
byter samtalsämne och får den andre att känna att det är dennes fel. Detta har vi kunnat 
koppla till en händelse där Markus och Olle leker med varandra i bilrummet och Adam 
kommer in i rummet och vill leka med rymdlegot. När pojkarna säger att det inte går utspelar 
sig detta: 

Adam: Ja men då får jag vara med er då. 
Markus: Jag sa ju det, vi får aldrig leka själva. 
Olle: Aaa, inte någon gång. Alla bara stör oss. 
Adam: Ni har lekt lite ensamma. Eller mycket ensamma. 
Markus: Men du har också, vi får ju aldrig vara med dig. Du får ju bara vara med oss. Är vi 
betjänter eller? 

När Olle och Markus uttrycker att han stör och att de aldrig får vara med honom, kan det 
tolkas som att de inte vill att Adam ska vara i rummet när de leker och därför försöker utesluta 
honom. Detta sker efter att Adam sagt att han ska leka med dem och Markus säger att de 
aldrig får leka själva. Öhman (2009) anser att barns villkor för att få utesluta någon bland 
annat kan innebära att någon annan stört en lek och därför får uteslutas. Adam argumenterar 
mot och påstår att de lekt ensamma länge och att han därför skulle få vara med. Markus 
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protesterar genom att säga att de aldrig får vara med honom men att han alltid får vara med 
dem och påstår att de skulle vara betjänter om de lydde Adam hela tiden. Markus försöker 
lägga skulden på Adam och börjar sedan sjunga.  

Projiceringsmetoden handlar som sagt om att lägga skulden på någon annan men man kan 
också behandla den andre positivt för att skaffa sig makt. Komplimangmetoden är en sådan 
teknik. En av de situationer som tidigare beskrivits utspelar sig i legorummet där Johan gör 
som Maria säger åt honom att göra, det vill säga först hämta legot och därefter inte kasta bort 
något lego. Därefter utspelar sig följande:  

Johan kommer med lego till Maria som tar emot det. Johan går och hämta ytterligare ett lass 
med lego och ger det till Maria. 
Maria: Bra. Det går riktigt BRA!  
Johan fortsätter att hämta lego till Maria.  

Här kan tolkas som att Maria vill stärka Johan till att han gör något bra och att han då 
fortsätter följa hennes order. Maria kanske egentligen inte tycker att det han gör är så bra som 
hon uttrycker det, utan använder komplimangen för att få Johan att göra som hon vill (jfr 
Eksvärd, 2011). Det har inte observerats några fler tillfällen som skulle kunna vara exempel 
på att komplimangmetoden används.    

Martyrmetoden, det vill säga att någon som utövar makt uttrycker sin känsla större än allt 
annat i världen och på så vis får de andra att känna skuldkänslor, menar vi att vi sett vid två 
tillfällen. Det ena tillfället är när Adam, Patrik och Johan leker med bilar i bilrummet. 

Adam och Patrik leker livfullt, medan Johan ligger en bit bort och leker för sig själv.  
Johan börjar räkna på sin bil med en låg och uppgiven röst.  
Johan: 1,2,3,4,5,6,7  
Johan kastar långa blickar med stora ögon mot Adam och Patrik.  
Adam och Patrik fortsätter att leka.  

Detta kan vara ett sätt för Johan att uttrycka “kolla vad ledsen jag är, lek med mig?”. Johan 
kombinerar verbal och icke verbal kommunikation genom att räkna på bilen och låter 
nedstämd och slänga långa blickar på de andra pojkarna och har ett ledset ansiktsuttryck. 
Metoden fungerar inte då Adam och Patrik fortsätter att leka utan att ge Johan 
uppmärksamhet. Eftersom Johan ser ledsen ut och uttrycker sig med låg röst och pojkarna inte 
tittar åt hans håll, leder det till att avsikten med metoden inte gick igenom. Den andra 
situationen där martyrmetoden uppmärksammas äger rum i dockvrån där Maria, Anna, Adam, 
Tor och Teo leker.  

Maria tar upp leksakssvansen som ligger på golvet efter att Adam tappat den precis framför 
henne. Adam och Anna börjar dra leksakssvansen ifrån Maria. 
Maria: Jag hade, har den nu.  
Anna: Men det var han som har den (med bestämd röst).  
Maria: Men jag har den, den låg bara på golvet. 
Adam: Men jag tappa den. 
(...) 
Maria börjar gråta men när alla barn anslutit sig till Adam ger Maria upp och Adam får till 
slut svansen. 

Maria har en gnällig ton när hon säger att hon hade leksakssvansen, när hon inte får den gråter 
hon till slut. Maria rynkar ihop ansiktet. Här ser vi många exempel på hur både tonfall och 
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ansiktsuttryck stärker betydelsen i orden de säger och kan vara en strategi till makt. När Maria 
börjar gråta kan det vara ett sätt för henne att ge de andra barnen skuldkänslor för att de ska 
tycka synd om henne och på så vis få barnen på sin sida. Hon får inte svansen som verkar vara 
avsikten till en början. De andra börjar leka igen och Maria tittar på och börjar le efter ett tag, 
men när Anna närmar sig henne drar hon ihop ansiktet och ser ledsen ut. Hon får då den 
uppmärksamheten och medlidandet hon verkar vilja ha då Anna föreslår att hon ska krama 
henne och att hon får bestämma vad de ska göra. När Maria börjar läsa ur en bok ansluter 
också de andra barnen som kanske också börjat känna medlidande. När Maria utövar makt 
verkar det som att hon får som hon vill. Eftersom hon verkar fått en lägre position när hon inte 
fått leksakssvansen försöker hon hitta ett sätt att visa de andra vad hon är bra på, att läsa. 

Uteslutningsmetoden är en metod som uppmärksammats vid flera tillfällen. Som nämnts 
tidigare är det den vanligaste avsikten med makt vi sett i observationerna att bestämma vilka 
som får eller inte får vara med. Ett exempel på detta är när Adam utesluter Olle i bilrummet 
genom att kräva att han skulle veta en kod för att få kunna vara med i leken. 
Uteslutningsmetoden motsvarar Hammar Chiriacs (2013) teknik “osynliggörande”. Det har 
som sagt också setts flera exempel på, bland annat i bilrummet när Olle och Adam 
nonchalerade Johan som ville komma med höbalar till dem.  

Positionering 

För att förstå hur barn positionerar sig och andra, utgår vi från Skånfors (2010) tre olika 
positioneringar. Första och andra ordningens positionering, omedveten eller intentionell 
positionering och positionering av sig själva och andra.  

Första och andra ordningens positionering handlar om att vi positionerar oss själva och andra 
hela tiden genom att vi erbjuder positioner och sedan försöker förhålla oss till dem och att 
ifrågasätta och acceptera dem. Detta kan kopplas till situationen i dockvrån när Anna erbjuder 
Maria en kram efter att Maria inte fått leksakssvansen. Maria väljer en bok att läsa för henne. 
Anna sätter sig sedan intill henne och lyssnar, vilket också de andra barnen i rummet gör. Här 
erbjuder alltså Anna en högre position till Maria och accepterar sedan detta.  

Vi kan aldrig riktigt veta om barnen använder sig av omedveten eller intentionell 
positionering som innebär att vi gör både medvetna och omedvetna positioneringar. Ett 
exempel på intentionell positionering kan vara i situationen när Adam säger att det finns en 
kod och att det är han som bestämmer för att han kom dit först. Detta kan tolkas som en 
medveten positionering eftersom Adam tydligt uttrycker språkligt att det är han som 
bestämmer. Omedveten positionering har varit svårt att tolka då vi inte utifrån våra 
observationer kan förstå vad barnet tänker.  

Positionering av sig själva och andra innebär att positionering sker parallellt, alltså om ett 
barn framhäver sig själv framhäver den också något annat barn. Detta kan kopplas till 
händelsen där Markus och Olle leker i bilrummet och Adam kommer in och vill leka med 
rymdlegot i samma rum. När Olle och Markus säger att han inte kan vara där inne och att han 
alltid stör, stärker Olle och Markus deras egen gemenskap och därmed också deras positioner. 
Olle och Markus stärker deras egna positioner parallellt medan de sänker Adams. Enligt 
Skånfors (2010) innebär positionering också uteslutning. Det finns som sagt många exempel 
på uteslutning i barnens lek. Skånfors menar också att uteslutning kan vara försvar av sin 
position. Ett exempel på detta kan vara i samma situation när Markus utesluter Adam från 
hans och Olles lek. Kanske känner sig Markus hotad av Adam och kanske tror att hans 
position sänks om Adam får vara med i leken.  
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Ett exempel på kränkning som ett sätt att utesluta någon kan vara när Markus och Olle leker i 
bilrummet och Adam står vid dörren.  

Markus: Snart ska vi städa här. 
Adam: Jag vet. 
Markus: Hur vet du det? 
Adam: Jag tänkte det. 
Markus: Ja men du då, du har inte vart här inne. 
Adam: Nä. 
Markus: Nä, men varför tänkte du det? 
Markus och Olle fortsätter leka och Adam går ut. 

Detta skulle kunna ses som en kränkning eftersom Adam kan upplevas som ovärdig att städa 
där de andra barnen lekt. Det är endast den som utsätts för kränkning som också kan avgöra 
om den känner sig kränkt eller inte. Därför kan vi inte avgöra om detta är en kränkning, men 
vi uppfattar det ändå så eftersom Markus säger att Adam inte får vara med och städa eftersom 
han inte varit där. Adam anses alltså inte värdig att städa i rummet eftersom han inte varit där 
och lekt innan, han utesluts och därmed kränks och väljer att gå ut ur rummet.  Händelsen kan 
kopplas till vad Öhman (2009) beskriver som diskvalifikation. När Markus fortsätter med 
uteslutningen av Adam kan vi se att positionerna ändras när de börjar bygga med rymdlegot i 
samma rum.  

Olle: Vem vill göra legocirkus med mig? 
Adam: Inte jag. 
Markus: Inte jag. 
Adam: Eller ja! 
Markus: Nä. Det tycker inte jag. 
Olle: Då får man gå på linan. 
Olle och Adam leker med sina legobyggen ihop. 
(...) 
Markus: Kolla min andra. 
Adam: Blev min krossad? (Till Olle) 
Markus: Kolla min då! 
Adam: På bilbanan. 
Markus: Kolla. 
Markus knackar Olle på ryggen. 
Markus: Kolla. Kolla då. 
Olle vänder sig om men säger inget. 

Innan pojkarna började leka med rymdlegot, lekte Markus och Olle med bilar samtidigt som 
de uteslöt Adam. Nu börjar istället Olle och Adam leka och utesluta Markus. Det skulle kunna 
vara så att Olle och Adam tröttnat på att Markus utesluter och kränker Adam, att de är trötta 
på att Markus varit den “elaka diktatorn” och nu gör uppror. Barn ändrar positioner i leken 
beroende på vad som sker och hur kamratkonstellationerna ser ut. I den tidigare situation som 
beskrivits, när Johan, Adam och Patrik leker i bilrummet och Anna och Olle kommer in, kan 
det tolkas som att positionerna förändras. Vi uppfattar det som att Johan hade en lägre 
position än Adam och Patrik eftersom han då lekt för sig själv men tycktes vilja leka med de 
andra. När Olle och Anna kommer in är de nya och har inte vart där lika länge som de andra 
och Johan får därför en högre position än dem. När dessutom Adam säger att de inte får ta 
några av bilarna ser kanske Johan chansen att vara den “demokratiska fredskungen” och få 
Anna och Olle på sin sida när han erbjuder dem sina bilar. När Anna och Patrik går ut ur 
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rummet, uppmärksammas att Johan börjar leka för sig själv igen och har svårt för att få 
kontakt med Adam och Olle. Som tidigare beskrivits försöker Johan få deras uppmärksamhet 
när han tilltalar dem och knackar Olle på ryggen och säger att han kommer med höbalar till 
dem. Det verkar som om Johan får en lägre position igen när de andra går ut och Olle börjar 
leka med Adam.  

Ett annat exempel på förändring av positioner är när Maria och Johan leker i legorummet. 
Maria har en högre position eftersom hon sitter i soffan och bestämmer vad Johan ska hämta. 
I slutet säger Maria att de ska städa men Johan gör motstånd och säger att han är så trött för 
att han “jobbat” och att Maria bara har suttit där. Maria accepterar detta och städar själv 
medan Johan ligger i soffan och tittar på. Nu är det istället ombytta roller där Johan får en 
högre position. 

I forskningsbakgrunden tas det upp att den som är starkast, snabbast, störst eller äldst får en 
högre position (Skånfors, 2010, Öhman, 2009). Detta kan ses i exemplet där Tor, Teo, Adam, 
Anna och Maria leker i dockvrån och en konflikt om ett tygstycke uppstår mellan Maria och 
Teo. Maria sitter ner och drar medan Teo står framför och drar åt andra hållet. 

Teo: Nä, jag hade den. 
Anna springer fram till Teo och drar i tyget. 
Anna: Jag hjälper Teo. (bestämt) 
Tor och Adam ställer sig också på Teos sida och börjar dra. 
Anna: Nej inte dra hårt, jag hjälper Teo! 
Maria: Nej, mig. (ynkligt) 
Anna: Nej jag hjälper ju dem. Det ser du väl? Ta loss dina händer. 
Adam: Teo hade faktiskt den. 
Tor: Aaa, det hade han faktiskt. 
Adam: Dragkamp! 
Maria tappar taget och Anna skrattar samtidigt som hon tar sitt huvud precis framför Maria. 
Maria: Det är inte roligt. 

Anna, Adam och Teo hjälper Tor att dra i tyget och de blir fler och därmed starkare än Maria 
som till slut ger upp.  

Diskussion 

I tidigare forskning vi refererat beskrivs att maktkamper pågår hela tiden. Detta upptäckte vi 
också i vår studie där vi såg många tekniker och positioneringar och då var det ändå en 
förhållandevis kort tid vi observerade barns lek i detta syfte. Makt handlar om att bestämma, 
både över sig själv och andra, över leksaker, handlingar och utrymme. Det finns olika sorters 
makt och makten kan vara både positiv och negativ. Det finns också olika tekniker och 
strategier barn använder för att få makt. Vi har beskrivit dem som härskartekniker och de kan 
barnen uttrycka på olika sätt, verbalt som icke verbalt. Barn positionerar sig själva och andra 
hela tiden. Detta sker också på olika sätt och beroende av flera faktorer. Kränkningar används 
som ett sätt att utesluta eller att få andra barn att känna sig mindre och då få en mindre roll 
och position. Vi har fått omfattande svar på våra frågeställningar. Något som dock varit svårt 
att undersöka är den åldershierarki som en del forskning tar upp och hur barn använder makt 
och positioner mot varandra i olika åldrar, eftersom vi observerat på en avdelning där barnen 
är jämnåriga. Vi har heller inte fått svar på om det finns könsbaserade mönster i barnens 
maktutövning.  
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Syftet med makt 

Vårt resultat visar att makt handlar om att bestämma över andra men också över sina egna 
handlingar. Hwang och Nilsson (2014) påstår att makt handlar om att någon bestämmer och 
har kontroll över en annan och dennes handlingar. De tar dock inte upp att makt också kan 
innebära att ha kontroll över sina egna handlingar, vilket vi i vår undersökning kunnat se att 
makt också handlat om.  

Resultatet i vår undersökning visar att den vanligaste avsikten med makt är att bestämma 
vilka som ska få vara med eller inte. Makt handlar mer om detta än om vad de leker med eller 
var. Det skulle kunna betyda att barnen mer värdesätter vem de leker med än med vad eller 
var de leker. Samtidigt kan detta vara något som gäller barnen i vår studie medan något annat 
kanske hade visat sig om vi undersökt en annan barngrupp på en annan förskola. 

Tekniker och strategier 

Osynliggörande, förlöjligande och hot om våld är de tekniker som Hammar Chiriac beskriver 
som vi sett exempel på. Vi har sett fler av de tekniker Eksvärd beskriver, fyra av åtta. Vissa 
har vi sett mer av än andra, vilket kan bero på att vissa är enklare att se men också på att några 
tekniker är vanligare bland barnen än andra. 

Vi har upptäckt att vissa tekniker och strategier barn använder för att utöva makt är svårare än 
andra att se. Osynliggörande, som Hammar Chiriac (2013) beskriver, är en av dem. Vi anser 
att denna teknik är en av de svåraste att uppmärksamma, eftersom det handlar om hur barn 
utesluter någon genom att behandla denne som om den inte är närvarande och det sker oftast 
icke verbalt via kroppspråk, vilket också Hammar Chirac menar. Det kan därmed vara svårt 
att uppmärksamma tekniken om man inte är medveten om den anser vi. Osynliggörande är ju 
också, som beskrevs i resultatet, den vanligaste tekniken vi sett. Detta tror vi beror på just att 
vi varit medvetna om den och därför lättare kunnat uppmärksamma den. Vi funderar på om 
lärare oftast ser den som osynliggörs och istället tänker på varför den utesluts och försöker 
åtgärda det istället för att se de tekniker som barn använder. Vi menar att det är viktigt att vara 
medveten om vilka tekniker barn använder och hur de utövar makt och positionering.  

Att det är samma barn som osynliggör andra skulle kunna ha med att vi människor har olika 
sätt att handskas med personer vi vill ta avstånd från. Olle och Adam osynliggör istället för att 
verbalt uttrycka det de vill, även om vi också uppmärksammat att de utesluter varandra 
verbalt i andra situationer. Det kan också vara så att Adam och Olle har skapat en relation 
med varandra de inte vill förstöra genom att någon mer släpps in i deras gemenskap. Att det 
också sker i samma rum, i bilrummet, kan ha med att det är ett stängt rum där de inte är 
övervakade av sina lärare och de kan behandla varandra lite som de vill. Ett osynliggörande 
kanske inte skett om det var i rummet där lärarna är. 

Några av de tekniker vi beskrivit i forskningsöversikten har vi inte kunnat uppmärksamma 
alls i våra observationer. Av de tekniker Hammar Chiriac (2013) tar upp har vi inte sett 
undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam eller 
objektifiering. Vi har heller inte sett exempel på steriotypmetoden, hierarkimetoden eller 
självförvållad härskarteknik. Detta kan bero på att vissa tekniker är lättare att se än andra som 
vi tidigare beskrev. Det kan också vara så att barnen på förskolan där vi genomförde vår 
studie inte brukar använda just dessa strategier eller att de kanske inte är vanliga bland barn 
överlag. Vår studie har inte kunnat besvara den frågan då studien hade fått vara mer 
omfattande för att undersöka vilka strategier som barn använder mest. Detta var inte heller 
syftet med vår undersökning. Den tidigare forskning vi har läst har främst handlat om hur 
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vuxna utövar makt och vilka strategier de använder, inte vilka strategier barn använder och 
uttrycker. Vårt resultat visar att även barn kan använda, åtminstone en del av de strategier som 
vuxna använder men att barn och vuxna kan använda dem på olika sätt. Kanske beror detta på 
att barn härmar oss vuxna och ser hur vi handskas med olika relationer, positioner och makt.  

Kommunikation 

Att enbart uttrycka något verbalt är svårt eftersom en person alltid har ett ansiktsuttryck och 
kroppsspråk som kan tolkas. Därför har det varit svårt för oss att urskilja enbart verbal eller 
enbart icke verbal kommunikation i observationerna, eftersom de oftast uttrycks samtidigt. 

Vad gäller hur barn kommunicerar med varandra och uttrycker sig i samband med 
maktutövning visar vårt resultat att det sker på olika sätt. Det vi upptäckte var att barn sällan 
uttrycker sig enbart verbalt eller icke verbalt utan använder båda språken samtidigt. Det är 
också svårt att observera att någon använder endast verbal kommunikation då vi alltid har ett 
ansiktsuttryck, vare sig det är glatt, ledset eller neutralt. Det har också varit svårt att enbart 
uppmärksamma icke verbalt eftersom barnen i leken ofta kommunicerar verbalt med 
varandra. Ett annat resultat hade nog visat sig om vi gjort undersökningen på en avdelning 
med yngre barn som kanske inte lärt sig prata ännu. I vilken utsträckning barn använder 
verbal- och icke verbal kommunikation har vi inte hittat så mycket tidigare forskning på. 

I exemplet där Adam utesluts av Olle och Markus som leker i bilrummet kan vi också se olika 
sorters kommunikation. När Adam först frågar vem det är som är kungen i leken möts han av 
Markus ointresserad och entoniga svar att både han och Olle är kungar. När han sedan inte får 
vara inne i bilrummet och leka med rymdlegot och säger att han ska vara med i deras lek 
svarar Markus med en uppgiven röst att han får göra det. Detta kan vi koppla till det Öhman 
(2009) tar upp att den verbala och icke verbala kommunikationen kan vara motsägelsefull, vi 
säger en sak men signalerar en annan. Markus uttrycker att Adam kan vara med men verkar 
egentligen inte vilja att han är med. 

När vi granskat videoinspelningarna och fokuserat på hur de kommunicerar har vi upptäckt att 
Johan och Maria ofta använder den icke språkliga grenen och uttrycker sig med tonfall och 
emotionell ton, medan de andra barnen uttrycker sig mer språkligt. Vi har sett att barn har 
olika sätt att uttrycka sig, vissa uttrycker sig mer språkligt, andra med ljud eller kroppsspråk. 
Vi kan se att barnen kombinerar både den verbala och icke verbala kommunikationen i deras 
lekar för att öva sig i att förstå och göra sig förstådd och för att stärka det de vill få fram. Vi 
kan också koppla till det Skånfors (2010) menar, att barn som har kunskap om och kan 
uttrycka sig språkligt med ord påverkar deras position. 

Motstånd 

Vi har inte enbart sett hur barn utövar och uttrycker makt och positionering utan även hur de 
gör motstånd mot dem som försöker utöva makt. Öhman (2009) menar att makt och motstånd 
hör ihop och att motstånd kan ske genom att den andre protesterar, vill förhandla, 
argumentera eller hota och utpressa. Som framkom i vår resultatredovisning har även vi sett 
exempel på detta i vår studie. Vi har sett exempel på att maktutövaren får ge sig för 
motståndet och tvärtom. Vi har också sett situationer som vi tolkar som att det inte 
förekommer något motstånd alls.  

Positioner 

Som vi beskrivit i forskningsöversikten menar både Öhman (2011) och Löfdahl (2009) att 
barn skapar mening och förståelse av sig själva och omvärlden i leken. Maktrelationer och 
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positioner som förekommer i deras lek ger dem en bild av vad makt och positioner kan 
innebära och vilken makt och vilka positioner de själva och andra har. Detta kan eventuellt 
påverka deras självbild. Det är därför viktigt för pedagoger att arbeta med detta utifrån 
läroplansmålen om allas delaktighet och inflytande. Läroplanen tar annars inte upp hur viktigt 
och hur stor del av barns liv som handlar om positioner och makt, även om den tar upp att 
verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och att vi ska förbereda barnen för 
delaktighet och ansvar som gäller i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2010).  

Vår uppfattning av observationerna var att när det endast var två barn som lekte förekom inte 
lika mycket maktutövning eller positionering. När inte makt eller positionering 
uppmärksammats har barnen ofta lekt två och två. Detta anser vi beror på att det är lättare att 
komma överens om man leker två. Barnen kanske inte heller känner sig lika hotade av att få 
en mindre roll och därmed mindre inflytande över leken om de inte är så många som leker. 
Det var mycket tydligare att se härskartekniker och positioneringar när de var flera, som 
exempelvis i dockvrån eller bilrummet när de varit upp emot fem stycken och lekt i samma 
rum och ska komma överens med samma leksaker. I den första observationen som gjordes 
svängde positioneringarna mer än vid de andra gångerna. Detta kan ha varit på grund av att 
det var en ovanlig konstellation av barn som lekte då vi inte fått svar från alla föräldrar om 
godkännande av delaktighet och vi stannade inne med de som vi fått godkännande av. Detta 
gjorde att det blev en ovanlig grupp av barn som inte brukar leka ihop och att barnen då var 
osäkra på positioner i just den konstellationen. 

Positiv och negativ makt 

Eftersom maktkamper och positionering sker hela tiden i förskolan menar vi att det hade varit 
en fördel om arbetet med detta hade varit tydligt uttryckt i läroplanen så att pedagogerna hade 
kunnat luta sig mot den i detta arbete. Vi har fått intrycket av att ordet “makt” ofta har en 
negativ stämpel. Att makt är något farligt och kopplas till diktatorer som får invånarna i ett 
land att tjäna honom eller henne. En del anser nog att makt inte hör hemma på en förskola 
eftersom det där ska vara demokratiskt och att alla ska få bestämma och ha inflytande lika 
mycket. Att alla ska få bestämma och ha inflytande innefattar dock makt. Att utesluta makt 
skulle därmed motsäga det förskolans läroplan skriver om barns inflytande. Det skulle också 
motsäga det läroplanen skriver om att verksamheten ska se till varje barn och “utgå från 
barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter” (Skolverket, 2010, s. 9), alltså att alla barn 
är unika och ska få utvecklas och få vara den de är. Dessutom är maktutövning och hur man 
förhåller sig till det en lärprocess. Både Skånfors (2010) och Öhman (2009) förklarar att det i 
en barngrupp utvecklas kamratkulturer där barnen har olika roller och positioner. Både 
Öhman (2009) och Schjellerup Nielsen (2006) menar att när barn fråntas sina rättigheter eller 
blir orättvist behandlade, innebär det också en lärprocess för barnet. Samtidigt måste man 
tänka på hur viktigt det är att maktutövning inte går över till mobbning och att alla barn 
fortfarande är lika mycket värda, vilken roll de än har i gruppen. Maktutövning behöver heller 
inte alltid vara negativ. Hwang och Nilsson (2014) menar att det både finns negativ och 
positiv makt. Makt behöver inte handla om att utesluta någon utan kan även innebära det 
motsatta, att inkludera andra barn. 

Makt kan som sagt vara både positiv och negativ. Den måste inte handla om att förtrycka 
andra utan den som utövar makt kan också göra det i syfte att göra gott för andra. När det 
gäller hur ett barns maktutövning påverkar andra har vi mest sett hur barnen använder makt 
negativt, till exempel för att utesluta andra eller bestämma saker som ger fördelar till dem 
själva. Ett exempel på detta är den tidigare beskrivna situationen när Adam vill utesluta Olle 
genom att hävda att det krävs en speciell kod för att få vara med i leken med bilarna. Ett 
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exempel på när maktutövningen är positiv för de andra kan vara situationen när Adam 
utesluter Olle och Anna som kommer in i bilrummet men där Johan bjuder in dem till hans 
lek. Johan använder sin makt positivt för att inkludera Olle och Anna i hans lek. Det kan 
också vara i situationen inne i dockvrån där Maria förlorat slaget om leksakssvansen och fått 
de andra barnen mot sig. Anna har varit en av de som ställt sig mot Maria tidigare, men 
kanske kände hon att det hon gjorde mot Maria inte var rätt och behövde göra henne glad igen 
genom att fråga om Maria vill ha en kram och försöka trösta henne. 

Sammanfattningsvis kan makt alltså handla om olika saker. Vi har i observationerna sett 
exempel på att det kan handla om att få bestämma över egna eller andras handlingar men 
också vilja att bestämma över vem som ska få vara med i leken, hur man ska leka och vad 
som gäller för leksaker. Uttryck för tvångsmakt, legitim makt, expertmakt respektive 
personlig makt har registrerats i en del situationer. Främst har makten handlat om uteslutning 
och om att få egna fördelar. 

Yttre påverkan  

Rubinstein Reich och Wesén (1986) menar att långsmala rum ger upphov till spring och att 
det i små rum ofta uppstår konflikter och att stora rum gynnar ensamleken och att det inte 
krävs lika mycket samarbete där som i ett mindre rum. Att rummets storlek har betydelse för 
barns maktutövning har vi inte uppmärksammat. Detta kan bero på att alla rum på den 
aktuella förskolan är lika stora och ganska små, där det uppstod både konflikter och ensamlek. 
Däremot har rummets utformning haft betydelse, vilket Rubinstein Reich och Wesén också 
påpekar. Rum som har en dörr som går att stänga har vi sett haft betydelse. Bilrummet och 
dockvrån är rum som går att stänga om sig medan legorummet egentligen inte är ett rum utan 
mer en avgränsad del av ett stort rum. Vi märkte att uteslutning som uttrycktes verbalt skedde 
i de rum som gick att stänga och där ingen förskollärare vistades. Uteslutning kanske inte 
förekommer lika mycket när de leker i samma rum som en pedagog befinner sig i. Däremot 
uttrycktes uteslutning med kroppspråket i legorummet vilket kanske inte är lika lätt att 
uppmärksamma för lärarna som det verbala språket. Är barn medvetna om det?  

Vi nämnde i metodavsnittet att vi inte bara skulle observera under pågående lek utan också 
före och efter då Løkken och Søbstad (1995) menar att barn förhandlar mellan sina lekar. Vi 
har istället uppmärksammat det omvända. De förhandlingar vi uppmärksammat har oftast 
skett under tiden barnen leker. Nilsson och Waldemarson (2007) menar, att barn 
kommunicerar med andra barn om sina upplevelser och reaktioner spontant i nuet och därmed 
kan det vara så att förhandlingar oftare sker i själva leken än före och efter och att det därför 
vi uppmärksammat förhandlingar i leken men inte innan och efter.  

I forskningsöversikten har vi nämnt att Skånfors (2010) menar att ålder är en viktig aspekt när 
det gäller positioneringar. Vi har inte uppmärksammat att något barn utövat mer makt på 
grund av ålder. Detta kan bero på att vi är på en äldreavdelning där barnen är ungefär 
jämngamla. Resultatet hade kunnat få ett annat svar om vi var på en avdelning med barn i 
blandade åldrar. 

Metoddiskussion 

När vi efter observationerna satte oss ner och delgav varandra våra tankar så märkte vi att 
vissa saker hade vi sett båda två och andra saker kunde vi delge varandra. Även om en av oss 
redan kände barnen och hade en bild av hur barnen var, blev det inte så svårt eftersom vi 
bland annat tog på oss “härskarteknik-glasögonen” och då inte fokuserade på vilka eller vilket 
barn som gjorde vad utan bara fokuserade på vad som hände. Vi upplevde inte heller att den 
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av oss som inte var bekant med barnen sedan tidigare fick ett ytligt första intryck av barnen 
och höll fast vid detta så som Løkken och Søbstad (1995) menar kan ske. Vi hade också 
funderingar om det skulle vara lättare för den som kände barnen innan att föra 
fältanteckningar för att hon kunde barnens namn. Det underlättade att kunna namnen men det 
gick även att beskriva “han i randig tröja”. Det var också lätt att lära sig namnen, eftersom vi 
observerade några barn i taget och ofta samma barn i de olika observationerna.   

Ibland tyckte vi att det var svårt att inte ingripa när ett barn grät eller när de kränkte eller 
uteslöt varandra. Vi upptäckte att det var bra att skriva fältanteckningar, eftersom vi då kunde 
se upptagna ut så att man själv inte kränkte barnen genom att inte gripa in när de ser att vi sett 
och hört vad som hänt.  

Det fanns tillfällen när barnen ville se videon vi spelat in. Varje gång frågade vi barnen som 
var med på filmen om det var okej att vi visade videon. Oftast var det okej, annars visade vi 
inte upp videon för barnen. Vi skrev i “genomförande” att en nackdel med videofilmning 
kunde vara att metoden tog uppmärksamhet och nyfikenhet från barnen, som Skånfors (2013) 
menar. Detta märkte vi inte av så mycket, ibland kunde barnen helt plötsligt vinka in i 
kameran men de fortsatte leka som vanligt strax därefter. Vi uppmärksammade detta de två 
första observationstillfällena. Detta kan bero på att barnen inte var vana vid att filmas på det 
sättet, men att de tillslut kanske såg på oss som möbler, som vi också tog upp under 
genomförande, vilket Løkken och Søbstad (1995) menar. Det vi kunde gjort annorlunda om vi 
skulle gjort studien på nytt är att göra “pilot-observationer”, alltså test-observationer, för att 
vänja barnen vid kameran och vår närvaro och sluppit att barnen vid enstaka tillfällen vinkat 
in i kameran. 

För att inte barnen skulle påverkas av vår närvaro, hade vi kunnat ställa in en videokamera 
och sedan gått ut. Nackdelen med detta är att fältanteckningar inte kan göras vilket vi 
motiverat är viktigt eftersom det vi uppmärksammar där och då kanske inte synliggörs så 
tydligt i videofilmen. Att samla data i barns egenstyrda lek utan att de blir påverkade anser vi 
nästintill omöjligt eftersom även videokamerans närvaro också hade påverkat barnen. Om 
forskare riggat upp en kamera som barnen inte är medvetna om hade det inte varit etiskt rätt 
mot barnen, eftersom de har rätt att säga ifrån om de inte vill vara delaktiga i studien. Detta 
blir svårt om barnen inte vet att de blir dokumenterade. 

Fortsatt forskning 

En intressant tanke Skånfors (2010) lyfter är hur lärare påverkar barnen. När lärare yttrar sig 
om ålder, hör och tolkar barnen och använder sedan det i sin positionering. I en observation 
märkte vi att två pojkar jämförde sina tröjor som de båda hade Blixten på, en tredje pojke i 
rummet lekte själv i en randig tröja. Vi har erfarenhet av att lärare ofta uppmärksammar vad 
barnen har på sig och vad kläderna har för tryck och lägger värderingar i vad de har på sig. 
Detta anser vi hade varit intressant att forska vidare om. Det är viktigt för pedagoger att vara 
uppmärksamma på detta, eftersom deras uttalanden påverkar barnens positioneringar utan att 
de kanske själva är medvetna om det. 

Ett annat forskningsområde att forska vidare om är att se vilka härskartekniker och strategier 
som är vanligast. Det hade också varit intressant att göra studien utifrån ett könsperspektiv 
och till exempel se vilka strategier pojkar respektive flickor använder mest. Detta anser vi 
kräver en större och mer omfattande studie än den vi gjort. Det hade också varit intressant att 
jämföra olika förskolor och olika avdelningar. Forskning hade kunnat jämföra förskolors läge, 
miljö, om den är svensk-segregerad, vad barnen har för modersmål, hur deras språkkunskaper 
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kan påverka med mera. I vår studie uppmärksammade vi ingen tydlig åldershierarki eftersom 
barnen var jämngamla men man kan fråga sig om en studie på en avdelning med blandade 
åldrar kanske hade gett ett annat resultat?  

Vi själva anser att det finns mest forskning kring hur barn utövar makt men inte så mycket om 
varför barn utövar makt. Även om vi forskat kring hur barn utövar makt anser vi att det också 
är viktigt att få kunskap om orsaken till varför barn utövar makt. Om vi som pedagoger också 
har mer kunskap om varför barn utövar makt kan vi förhålla oss till deras maktutövning på ett 
bättre sätt och göra medvetna handlingar som kan minimera uteslutning och konflikter i 
barngruppen. 

Något annat som skulle kunna forskas vidare om skulle kunna vara att intervjua barnen för att 
få svar på vad barnen tänker kring inflytande över leken och varandra. Vem det är som brukar 
bestämma, varför och så vidare, hade kunnat vara exempel på intervjufrågor. Då skulle 
studien fått ett annat perspektiv, alltså hur barnen själva tänker kring relationer och positioner 
istället för hur de egentligen gör. 
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Bilagor      Bilaga 1 

 

Observationsschema 

Observation nummer: 

Datum: 

Klockslag (start/stopp):  

Var: 

Vilka: 

 

Vad gör de: 

 

Vad händer: 

 

Hur agerar dem/Hur uttrycker de sig: 

 

Övriga tankar/intryck: 

 

  

 
 



 

    Bilaga 2 

 

 

 

 

Hej alla pedagoger! 

 

Vi heter Victoria Olsson och Julia Rosén och är lärarstudenter på Högskolan Väst. Vi läser nu 
vår näst sista termin på förskollärarprogrammet och ska göra vårt examensarbete, som handlar 
om barns samspel i lek.   

För att undersöka detta skulle vi vilja observera barnen på er avdelning. Vi kommer använda 
oss av fältanteckningar och videoinspelningar. Detta behöver vi göra vid ca 7 tillfällen.   

All data som vi samlar in kommer behandlas konfidentiellt och förvaras så att inga obehöriga 
får tillgång till materialet. Detta kommer inte heller användas till något annat än vårt arbete. 
Det kommer inte heller framkomma några namn på barn, personal eller förskola så att någon 
kan koppla materialet till er förskola. Deltagandet är frivilligt och ni eller barnen kan när som 
helst avbryta. 

Under vecka 17-18  kommer vi behöva genomföra våra observationer. Därför skulle vi 
behöva få ert medgivande senast den 8 april. En förutsättning för att vi ska kunna observera 
barnen är att få målsmans och barnens godkännande. Därför kommer vi skicka ut ett brev till 
föräldrarna efter ert medgivande.  

Tack på förhand! 

Om ni har några frågor får ni bara kontakta oss! 

Kontaktinformation 
Victoria Olsson  Julia Rosén 
Telefon: 073 XXXXXXX  070 XXXXXXX 
XXXXXXXX@student.hv.se XXXXXXXX@student.hv.se 

 

Med vänliga hälsningar 
Victoria & Julia

 

 
 



Bilaga 3 

 

 

 

Hej vårdnadshavare! 

Vi heter Victoria Olsson och Julia Rosén och är studenter vid Högskolan Väst i Trollhättan. 
Vi läser nu vår näst sista termin på förskollärarprogrammet och ska göra vårt examensarbete, 
som handlar om barns samspel i lek.  

För att vi ska kunna få mer kunskap om detta behöver vi observera barns lek under några 
tillfällen under våren. Vi gör då videoinspelningar och skriver anteckningar för att bättre 
komma ihåg. Videoinspelningarna är endast till hjälp för vårt analysarbete och kommer inte 
att visas i vårt examensarbete. Obehöriga kommer inte att kunna ta del av det. Materialet 
kommer endast att användas till vårt examensarbete 

De barn som medverkar i de lekar vi observerar kommer att garanteras anonymitet. Varken 
deras namn eller förskolans kommer att nämnas. Det är helt frivilligt att delta och ni eller ert 
barn har alltid rätt att avbryta medverkan när som helst.  

Eftersom barnen är under 15 år behöver vi målsmans underskrift för att kunna genomföra vår 
undersökning. Sätt ett X i rutan vid det svarsalternativ som passar er, skriv under och lämna 
till förskolan senast fredagen den 17 april.  

Barnets/barnens namn:_______________________________________________________ 

 

            Jag godkänner att mitt/mina barn deltar i undersökningen. 

            

            Jag godkänner inte att mitt/mina barn deltar i undersökningen. 

 

___________________________________________________________________________ 
Vårdnadshavares underskrift/er och datum 

 

Om ni har frågor får ni gärna kontakta oss! 

Kontaktinformation 
Victoria Olsson  Julia Rosén 
Telefon: 073 XXXXXXX  070 XXXXXXX 
XXXXXXXX@student.hv.se  XXXXXXXX@student.hv.se  

Med vänliga hälsningar 
Victoria & Julia 
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Bilaga 4 

Beskrivning av individuella och gemensamma prestationer i 
examensarbetet  
Vi har skrivit och gjort det mesta tillsammans i vårt examensarbete. Vi valde att dela upp 
forskningsöversikten, där vi valde att läsa hälften av litteraturmaterialet. Vi skrev sedan ner 
det vi hade läst var för sig och jämförde med varandra för att se ifall om våra texter 
kompletterade varandra, vilket de gjorde. Detta gick mycket bra och underlättade när vi skulle 
koda in texten i ett sammanhang. Vi hade läst om i princip samma saker men texterna var 
ändå olika varandra.   

Metodavsnittet skrev vi tillsammans. Vi radade upp punkter/idéer som var och en hade om 
vad vi skulle ha med i delen, vilket sedan resulterade i en hel text som vi skrev tillsammans.  

Breven till föräldrar och pedagoger skrev vi också ihop. Julia tog kontakt med förskolan och 
delade ut brev till föräldrarna. Vi åkte till förskolan ihop och båda var närvarande under 
observationerna. Vi gjorde båda fältanteckningar och hjälptes åt att filma.  

Analysdelen valde vi också att arbeta tillsammans med, för vi tyckte att det var enklast att 
sitta ansikte mot ansikte och diskutera och skriva den delen eftersom det är huvudfokus i 
arbetet. Plus att det även blev lättare att titta på våra videoinspelningar tillsammans. 
Transkriberingen av observationerna har vi skrivit ihop. Ibland har en av oss tittat på videon 
och den andra skrivit ner vad barnen sagt. Vi har båda kunnat komplettera delar av analysen 
var för sig. 

Diskussionen gjorde vi på samma sätt som metoden. Vi radade först upp våra tankar och idéer 
i punktform och skrev sedan allt mera utförligt till en sammanhängande text. Vi har både 
skrivit den tillsammans och enskilt.  

Vi har använt oss av Google Drive-dokument under hela processen när vi skrivit vårt arbete. 
Vi har även använt röstsamtal på både Skype och Facebook-messenger där vi pratat samtidigt 
som vi skrivit då vi inte har suttit tillsammans. Detta har varit ett bra tillvägagångssätt då vi 
har kunnat sitta enskilt och skriva, samtidigt diskuterar vi och kan dessutom se vad den andre 
skriver direkt. Vi har under hela arbetets gång skrivit lite själva där vi har lagt till text och 
ändrat i texten. Vi har varit ett mycket bra team då vi kompletterar varandra och är bra på 
olika saker. 
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