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Abstract 

Essay title: To comprehend the use of power in children's play 

-A discourse analysis of children's use of power in play, mentioned by preschool teachers. 

  

As play is of great importance for children's well-being and development, there is a value in 

examining it. This study examines children's play from a perspective of power, where the view 

is that power is a natural feature of the society. The aim of the study is to find out how 

preschool teachers describe the power that occurs in children's play, which are investigated 

through the following research questions: What does the preschool teacher describe as the 

causes of children's exercise of power in play? How does the preschool teacher describe that 

the power is manifested in children's play? These questions aim to broaden the understanding 

of what gives influence on children's use of power and what the power is characterized by. 

  

The study is based on structured observations through video recording of children's play and 

semi structured interview conversations in groups with preschool teachers. To illustrate how 

the power in children's play is mentioned by them, a discourse analysis is applied with 

approach based on Foucault's perspective. The study makes a link to a cultural perspective 

within culture and power in children's play, which can contribute to the knowledge of how they 

express their perception of their environment and what they've developed to understand. 

  

The results show that children express the power in different ways and purposes. They use 

different strategies to get through their will and these are linked to the status they have. 

Children's use of power with a cultural perspective is illustrated in a model that shows the 

relationship between their play, power and culture. It describes how the society influences on 

children, and by the reproducing of culture in their play, it indicates that they are aware of the 

power structures that they are surrounded by. There is also a small part of their reproductive 

that develop the culture and society in its long races. Children are therefore formed in relation 

to each other through their peer-cultures, where norms and knowledge are commonly created. 

Power is explicitly a step into development and a natural entrance into the adult world. 
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Förord  

 

Vi vill börja med att tacka varandra för det goda samarbete vi haft. Det har stundtals varit 

utmanande att få alla delar på plats men främst har det ökat vår kunskap och väckt ett större 

intresse för ämnet som vi undersökt. Det är ett ämne som kommer att beröra oss i vårt framtida 

yrke, som vi nu träder in i som förskollärare.  

 

Vi vill tacka de förskolor, barn och pedagoger som tagit emot oss och bidragit med givande 

empiri som gjort det möjligt att skriva studien. Vi vill även rikta ett tack till våra kurskamrater 

för den feedback och peppande ord som emellanåt behövts.  

 

Slutligen riktas ett stort, varmt tack till vår handledare Thomas Backlund för den handledning 

som han givit oss. Den har varit värdefull för att studien kunnat genomföras och utvecklas till 

ett slutresultat. När vi stundom kände oss osäkra på hur vi skulle få delarna att hänga ihop, har 

Thomas ställt vägledande frågor som gjort att vi kunnat sätta ord på vad vi velat uppnå.  
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1. Inledning och problemområde 

 

Genomgående under förskollärarutbildningen har vi upplevt att begreppet makt återkommit 

som en aspekt i de dialoger vi haft med andra studerande på högskolan. Begreppet har även 

belysts i den litteratur vi använt oss av, vilket gjort att det har slagit oss följe längst vägen. I det 

avseendet påbörjades betänkandet kring på vilka sätt och ur vilka perspektiv som begreppet 

makt har diskuterats och synliggjorts. Återkommande har varit barns utmanande beteenden, 

pedagogers förhållningssätt och maktrelationen mellan pedagog och barn. Vi har även kunnat 

relatera till våra tidigare erfarenheter utifrån situationer där barn utmanat oss, men även där 

vårt stöd krävts i barns samspel mellan varandra. Vi vill förstå att det finns en natur i barnen, 

orsaker till deras motstånd och att det har en betydelse för dem i deras utveckling. Detta har 

gjort oss nyfikna på varför barn utövar makt och vad det kan stå för. Därtill hör även vilka 

utövande som kan förstås som makt.  

 

Makt, som vi förstår den, handlar i stort om att få sin vilja igenom. Det kan ske genom att styra 

andra att agera på ett visst sätt oavsett deras intresse, eller att ha förmågan till att använda sig 

av makt för att uppfylla en önskan, oavsett den motsättning som ställs emot. Det innebär i båda 

fallen att det finns en vilja eller önskan som makten verkar till att uppfylla och ett motstånd 

mot detta. Författarna Thom Axelsson & Jonas Qvarsebo syftar till att dessa förmågor inryms 

inom användbara egenskaper eller medel som möjliggör att utöva makt (Axelsson & Qvarsebo 

2017, s.16, 125.) Makt kan länkas till den inflytelserika filosofen och teoretikern Michel 

Foucault. I en av sina böcker skriver historikern Roddy Nilsson om Foucault där han tar upp att 

Foucault indikerar på att makt endast förekommer som en utövning eller aktivitet vilken inte är 

tänkbar att äga eller inneha, utan att den brukas (Nilsson 2008, s.85). Begreppet makt är således 

inte entydigt och finns inte med i läroplanen för förskolan. Vi uppfattar dock att det finns delar 

i den som kretsar kring makt men att begreppet inte lyfts fram. I sin doktorsavhandling 

hänvisar Klara Dolk till Foucault som menar att makt inte kan existera utan motstånd (Foucault 

1976/2002, s.105, se Dolk 2013 s.34). Med det som utgångspunkt vill vi framhäva att makt inte 

heller kan ses utan koppling till en viss kontext. Då både motstånd och kontext kan se olika ut 

ser vi det som svårt, om inte omöjligt, att redogöra för ett maktbegrepp i läroplanen. Detta 

innebär att pedagoger behöver tolka barns uttryck av makt utifrån given situation. För oss 

skapas därmed en förståelse för en möjlig orsak till varför begreppet uteblir och inte beaktas.  
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I läroplanen uppmärksammas leken med att ha en central utgångspunkt för barns utveckling 

och lärande (Skolverket 2016, s.6). Barn får i leken möjlighet att bearbeta och uttrycka 

upplevelser, erfarenheter och känslor. De erövrar kunskap och socialt samspel genom att iaktta, 

samtala och reflektera i leken (Skolverket, 2016 s.6–7). Utifrån detta har leken valts som den 

kontext som makt studeras inom. Forskaren Annica Löfdahl menar att leken inte är ett entydigt 

begrepp. Hon beskriver lek som den förstås inom västerländska samhällen, aktiviteter barn gör 

som är viktiga för deras utveckling (Löfdahl 2004, s.33). I studier av barns lek utläser vi att 

utövande av makt kan stå för olika företeelser, det beskrivs och framställs olika. Författarna 

Ingrid Pramling Samuelsson & Eva Johansson hänvisar till Johanssons (1999) forskning där 

hon kommit fram till att det bland annat handlar om att barn vill värna om sin lek och då 

används makt som ett sätt för barn att försvara den (Pramling Samuelsson & Johansson 2007, 

s.52). I kontrast till den här uppfattningen tolkar Löfdahl barns maktuttryck som deras sätt att 

utveckla förståelse för sin kultur, där leken fungerar som en arena för dem att genom kreativa 

lösningar förändra kulturen (Löfdahl 2004, s.109). Vi förstår att lek med inslag av makt skiljer 

sig. Förståelsen måste kopplas till den unika situationen, de individer som ingår och den miljö 

som barnen befinner sig i. Uppfattningen av makt som inslag i barns lek blir på så vis 

kontextberoende och behöver förstås i ett sammanhang. Att makt förstås olika ser vi är 

beroende av vilket perspektiv som leken studeras ur. I vår studie har vi valt att se på makt i 

kontexten av ett kulturellt perspektiv. Detta möjliggör att lyfta fram vad pedagoger omtalar 

barns användande av makt som, med koppling till den kultur de omges av och är en del av. 

 

I förskolans uppdrag ingår att ”aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla 

förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta 

dem” (Skolverket 2016, s.8). Om vi förstår att barn reproducerar föreställningar och normer 

som de omges av kan studier av barns lek i termer av makt bidra till kunskap om hur de ger 

uttryck för uppfattningen av sin omvärld. Genom att skriva fram den verklighet som 

uppkommer ur pedagogers språkliga beskrivningar kan vi få en insikt i hur barn genom makt 

uttrycker de demokratiska normer och värderingar som de utvecklat förståelse för. Vår 

uppfattning är att makt blir ett naturligt inslag i leken vilket gör att vi ser ett stort värde i att 

synliggöra den. Därigenom önskar vi bidra till kunskap om varför makt förekommer i barns lek 

och hur den yttrar sig. På så vis breddar vi förståelsen för dess inslag. 
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1.2 Styrdokument 

 

För att tydliggöra hur makt i barns lek kan ses som viktig för förskolan och dess uppdrag 

redogörs här ett sätt att förstå utövande av makt med koppling till förskolans läroplan. I 

Läroplanen för förskolan, under avsnittet Förskolans värdegrund och uppdrag, tas delar upp 

som handlar om demokrati och samspel. Där belyses att barn ska utveckla förståelse för 

gemensamma och demokratiska värderingar (Skolverket 2016, s.4–7). En ny läroplan för 

förskolan träder i kraft 2019. Där har en omskrivning gjorts till att samhällets gemensamma 

värderingar även ska komma till uttryck i barns praktiska handlingar. Leken tas upp som viktig 

för barn, genom vilken de får möjlighet att bearbeta intryck, fantisera och imitera. Utifrån det 

kan de alltså bilda sig en uppfattning av både andra och sig själv och inom leken utmanas och 

stimuleras till samarbete, kommunikation och problemlösning (Skolverket 2018 s.5). Barns 

utövande av makt i lek kan alltså vara ett sätt att se på hur barn ger uttryck för samhällets 

gemensamma värderingar. Därmed också vilka värderingar de visar motstånd mot. Att 

pedagoger samtalar om barns utövande av makt i lek kan bidra till förståelse och insikt om 

vilka värderingar barnen ger uttryck för och följaktligen omfamnar. Styrdokumenten kan alltså 

vägleda pedagoger att förstå barns användning av makt i lek.  
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2. Tidigare forskning  

 

Det forskningsområde som studien knyter an till berör forskning där maktperspektiv i barns lek 

givits utrymme, både på nationell och internationell basis. Uppdelningen av de tidigare 

forskningarna har delats upp i fyra delar; Kulturen som inslag, Kommunikation som redskap, 

Ålder, normer och kompetens samt Motstånd. I varje del redogörs först vad avsnittet berör, 

därefter presenteras de forskare som tas upp och sedan resultat ur deras studier. Varje avsnitt 

avslutas med en kort sammanfattning.  

 

2.1 Kulturen som inslag  

 

De forskningsstudier som redovisas här hör till nationell och internationell basis. Båda lyfter 

maktaspekten i barns lek som barns sätt att visa förståelse och delaktighet i de maktstrukturer 

som de omges av. Studierna härleder maktaspekten med koppling till ett kulturellt perspektiv. 

 

Den nationella forskningsstudien som inryms här är utförd av pedagogikforskaren Annica 

Löfdahl som studerat barns lek inom ramen för sin doktorsavhandling. Hennes etnografiska 

studie, med observationer och barnsamtal, syftade till att bidra med kunskap om barns 

gemensamma lek utifrån de sociala och kulturella betydelserna för barns meningsskapande 

(Löfdahl 2004, s.7). Löfdahl ansluter sig i sin studie till barndomssociologen och professorn i 

sociologi William Corsaro, då hon likt honom intresserar sig för det gemensamma i barns 

lekar. Vidare kommer därför en internationell forskningsstudie genomförd av honom att ingå. 

 

Corsaros (2012) forskningsstudie syftar till att lyfta betydelsen av barns dramatiska rollspel och 

närmande-undvikande lek. Resultaten visar på att barn tycks uppskatta att uttrycka makt i lek 

och att de tar på sig olika roller, vilka kan vara underordnade, kontrollerande eller 

samarbetande (Corsaro 2012, s.494, 489). Resultaten visar vidare att dessa lekar är universella 

element i barns kamratkulturer (Corsaro 2012, s.503). Löfdahl lyfter fram Corsaros begrepp 

kamratkultur som ett viktigt kännetecken för barns specifika sätt att inom en grupp utveckla 

gemensam kunskap (Löfdahl 2004 s.42). Corsaro menar att när barn främst förfogar sig till 

makt, status och kontroll är det utifrån erfarenheter av en vuxens beteende. När barn tar på sig 

en vuxenroll kan det ses som en förberedelse inför framtiden och det gör också att de känner 
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sig stärkta (Corsaro 2012, s.494). Han poängterar också att barn är byggda socialt av deras 

samspel med varandra och vuxna vilket återspeglas i deras lek utifrån erfarenheter av 

vuxenvärlden. Det betyder dock inte att barn ska införliva en viss typ av kultur utan att de 

aktivt är med och bidrar till producerandet av förändring i kulturen (Corsaro 2012, s.488–489). 

Den här beskrivningen syftar till hans begrepp tolkningsreproduktion vilket presenteras 

närmare i avsnittet teoretiska utgångspunkter.  

 

Med hänvisning till Corsaros studier belyser Löfdahl att Corsaro funnit två olika mönster i 

barns lek. Det är önskan om att få vara med och önskan om att skydda sin lek vilket Corsaro 

menar att barn finner olika strategier för. De flesta försök till inträde misslyckas vad som kan 

förstås som att barn värnar om sin lek och ser den som viktig. Den vanligaste strategin visar sig 

vara att barn, med hänvisning till att de redan är tillräckligt många i leken, främst värnar om de 

lekkamrater som redan ingår i leken (Löfdahl 2004, s.42–43). Löfdahl menar att barn genom 

nyttjande av makt i lek ger uttryck för att de är medvetna om de maktförhållanden som råder i 

förskolan och i hemmen, detta trots att förskolans maktstrukturer anses dolda. De dolda 

maktstrukturerna syftar till att barns beteenden styrs av hur miljön organiserats, pedagogers 

planering samt tid och regler (Löfdahl 2004, s.106). Löfdahls studie visar även att barn har en 

förståelse för auktoritets-förhållanden som finns i deras vardag, att det finns de som bestämmer 

och att det finns regler som måste följas (Löfdahl 2004, s.107). Resultaten tyder därmed på att 

barn genom lekens innehåll tar inslag från kulturen, inom vilket hon menar att de normer och 

värderingar som finns i den synliggörs av barnen i lek (Löfdahl 2004, s.153).  

 

För att sammanfatta denna del om kulturens inslag ses att Löfdahl framhäver att barns 

reproduktion tyder på deras kompetens och förståelse för sin omgivning (Löfdahl 2004, s.109) 

Corsaros studier visar på att barn genom rollekar kan använda sig av makt för att undersöka 

olika roller för att föreställa sig hur de i framtiden kommer att bestämma (Corsaro 2012, s.494-

495). Sammantaget visar både Löfdahls och Corsaros forskning på att barns utövande av makt 

kopplas till deras utveckling, som kan förstås handla om meningsskapande och en inneboende 

drivkraft inför framtiden. Förståelse blir då att makt därigenom ses som ett naturligt inslag i 

lek. Därmed skapas förståelse för den kultur som de ingår i, där de både reproducerar och 

producerar ny kultur. Corsaros studier har utvecklats till teorier och begrepp vilka blir 

användbara i studien, därav presenteras de under avsnittet teoretiska utgångspunkter. 
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2.2 Kommunikation som redskap 

 

De forskningsresultat som tas upp här utgår från resultat ur ovanstående beskrivna forskares 

studier. I Löfdahls, likt Corsaros studier, tas kommunikation upp som redskap som är av 

betydelse inom kamratkulturer och i förhandlingar om roller. Dessa kan med koppling till makt 

förstås som barns redskap för att föra fram sin vilja. 

 

Resultaten i Löfdahls studie tyder på att de kommunikativa handlingarna är avgörande för att 

ingå i kamratkulturen (Löfdahl 2004, s.20). Kommunikation används då som redskap när barn 

reproducerar och producerar den kultur som de omges av (Löfdahl 2004, s.157). Löfdahl 

beskriver barns kommunikation med hjälp av Corsaros teorier. Hon tar upp att Corsaro betonar 

att det inom barns kamratkulturer utvecklas speciella diskurser vari kommunikationen används 

för att skapa begrepp och innebörder, som särskiljer sig för deras kamratkultur. Med det menas 

att det bildas kommunikativa mönster där barns språkliga uttryck är förtolkade och har sin 

speciella betydelse. Vidare menar han att för att ingå i kamratkulturen måste barn alltså anpassa 

sitt språk till vad som utvecklats i kamratkulturen, vilket handlar om att ha kulturell kunskap 

och förståelse för de normer som råder (Löfdahl 2004, s.19–20).  

  

Löfdal beskriver hur barns olika roller kan ha betydelse för hur kommunikationen ter sig 

mellan barnen och vilken påverkan den kan ha utifrån den roll som innehas. Statusroller i den 

här bemärkelsen handlar om vilken position en individ har i barngruppen och vilken makt som 

kan användas, kopplat till hög-och låg status (Löfdahl 2004, s.140). Definitionen av statusroller 

som Löfdahl beskriver den, är den definitionen som vår studie intar. Löfdahl menar vidare att 

när statusförhållanden barn emellan är otydlig upptas kommunikationen i leken av att handla 

om en kamp mellan roller och rollkaraktärer, när det istället finns en tydlig ledare verkar 

kommunikationen mot att utvecklas och bli rikare (Löfdahl 2004, s.140). Att en kamp uppstår 

kan förstås som att barn är medvetna om lekens olika positioner vilket har betydelse för hur 

stor möjlighet de ges att kommunicera och påverka lekens innehåll, med andra ord att i leken 

bestämma (Löfdahl 2004, s.140). I sin tur kan det enligt Löfdahl förklaras med varför barn med 

hög-statusroller genom brukandet av makt ägnar mycket tid åt att ha kontroll över de som har 

låg-statusroller. Detta gör även att yttranden som är av disciplinär karaktär påverkar leken till 

att vara längre stunder, vad barn då gör, är att med hjälp av kommunikationen styra varandras 

rollbeteenden (Löfdahl 2004, s.42). En diskurs som Löfdahl beskriver framställer att de ord och 

meningar som sägs och hur de uttrycks bidrar till hur de tolkas. Varje yttrande ses som ett svar 



 

 

 

7 

på tidigare yttranden och kommer att påverka framtida kommunikation. Alla yttranden måste 

alltså förstås i sin helhet och den kontext som de ingår i (Löfdahl 2004, s.17). 

 

Sammanfattningsvis framkommer i ovan beskrivna forskningsresultat att kommunikation 

används som redskap för att utöva makt, vilket också har betydelse för att ingå i 

kamratkulturen. Barn behöver utveckla kulturell kunskap för att veta vad de språkliga uttrycken 

i leken betyder. Vad kommunikationen handlar om i leken beror till stor del av barns olika 

statusroller. Främst verkar kommunikationen som en kamp om de olika rollkaraktärer som 

finns i leken när barns statusroller är otydliga.  

2.3 Ålder, normer och kompetens 

Löfdahl hänvisar till Nilsen (2000) som har gjort studier kring hur förskolan fungerar som 

socialiseringsarena. Med fokus på anpassning-motstånd hävdar forskaren att maktrelationen i 

vårt samhälle är asymmetrisk med förståelsen att det är de vuxna som har makten, detta skapar 

möjligheter eller begränsningar för barn utifrån deras ålder (Löfdahl 2004, s.107) Att det även 

råder asymmetri i maktrelationen mellan barn kan förstås med koppling till deras kunskaper, 

ålder och normer. De forskningsstudier som redovisas här har alltså lagt betoningen i sina 

studier på att förstå barns ålder som betydande för maktaspekten. Detta kan även kopplas till ett 

kunskaps-och utvecklingsperspektiv men även utifrån hur normer inverkar på barns lek.  

 

Klara Dolk har i sin doktorsavhandling undersökt begreppen ålder, makt, motstånd, normer 

och delaktighet. Dessa begrepp menar hon alltid uppstår i relation till något eller i relation till 

andra människor (Dolk 2013, s.25). Genom observationer och intervjuer med barn samt möten 

med pedagoger har hon undersökt maktrelationer och konflikter som uppstår med betoning på 

förhandling mellan vuxna och barn, inom ett värdegrundsarbete (Dolk 2013, s.13–14). Studiens 

fokus ligger i de vuxenledda situationerna i förskolans verksamhet (Dolk 2013, s.62–63). Dolk 

konstaterar i avhandlingens resultatdel att de normer som råder i somliga situationer påverkar 

barn till att göra motstånd, på så vis menar hon att bångstyrighet synliggörs (Dolk 2013, s.238). 

Men hon menar också att barn inte kan vara bångstyriga utan styrning. Det finns snäva ramar 

för delaktighet men ramarna kan skapa möjligheter till nyskapande när de överskrids (Dolk 

2013, s.239). Ett överskridande kan innebära att barn dekonstruerar något för att vidga ramarna 

genom att repetera en annorlundahet, omedvetet eller medvetet kan då en förändring skapas, 

dock behöver dessa ramar vara pedagogiska genom styrning (Dolk 2013, s.239–240). 
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Anette Hellman har i sin doktorsavhandling undersökt hur normer om pojkighet, ålder och kön 

upprepas och omvandlas i barns praktiker (Hellman 2010, s.53) Analyserna av studien bygger 

på datainsamling av deltagande observationer på en förskoleavdelning, där resultat visar på att 

ålder är ett viktigt verktyg för att förstärka och neutralisera könsskillnader (Hellman 2010, 

s.223). Lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofssons studie är den sista som tas upp här. Likväl 

hennes studier visar resultat på att barns ålder är av betydelse för i vilken grad barn ges 

möjlighet att utöva makt. Hon menar med koppling till en av sina tidigare gjorda studier 

(Olofsson 1991) att äldre barn har högre status och makt och ges därmed mer utrymme att styra 

och bestämma. Dock nämner hon att pedagogens närvaro i lek gör att äldre barns maktutövning 

inte var lika märkbar (Knutsdotter Olofsson 2017, s.186). Här kan förstås att den vuxnes 

närvaro då utgör vem som har högst status vilket påverkar individerna, de äldre barnen, i att 

utöva makt. Det kan också ses som att barn fogar sig i leken då en vuxen deltar.  

 

Likt Knutsdotter Olofsson visar Dolk i sina resultat på att yngre barn har en mindre möjlighet 

att påverka än den som är äldre. Vidare visar det på ett högre värde när äldre barn får göra 

något som de yngre inte får. Detta kan förstås som huvudsakligt i de flesta samhällen (Dolk 

2013 s.170–171). Dolk menar att åldern har en betydelse för hur delaktiga barn ges möjlighet 

att vara utifrån ett kunskaps- och utvecklingsperspektiv, men kopplar det också till önskvärda 

beteenden (Dolk 2013, s.170–171).  

 

Hellman menar utifrån sina studier att de yngre barnens önskan om att bli stora kan kopplas till 

att de genom ålder får högre status och därmed mer utrymme att bestämma i lekar (Hellman 

2010, s.163). Resultaten i hennes studier visar även att barn som innehar positionen som det 

“självgående” och kompetenta barnet, ges hög status bland både pedagoger och barn. Detta 

medför att ett barn i denna position får utifrån sina egna val ett större utrymme om förskolans 

normer är internaliserade och barnet uppträder på det förväntade sättet. När ett agerande sker 

inom vad som anses godtagbart inom förskolans normsystem kan ett kompetent barn välja med 

stor frihet (Hellman 2010, s. 215–216). Vidare poängterar Hellman att det är genom lek som 

normer ofta prövas och lek ska inte enbart ses som ett positivt tillstånd då barn glömmer tid och 

rum. Lek innehåller bland annat makt och upprättande av hierarkier, vari uppdelningar görs i 

kategorier kopplade till ålder och kön. Barn som deltar i lekar förhandlar om rollfördelning och 

lekens innehåll kunde då uttryckas genom makt- och normalitetsaspekter utifrån vem som 

egentligen passade i en viss lek (Hellman 2010, s.143–144). För att förstå de roller som barn 

kan inta, är Knutsdotter Olofssons resultat relevant där hon menar att när barnen i hennes 
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studie lekte att någon var äldst, karaktäriserades den av att vara sträng och bestämmande. Detta 

menar hon kan skilja sig om de vuxna deltar i lekar, vilket tyder på att maktutövandet inte 

märks lika tydligt när en vuxen deltar (Knutsdotter Olofsson 2017, s.186–187). 

 

Sammanfattningsvis skulle dessa studier skulle kunna tolkas vara dels ett uttryck för hur barn 

ger uttryck för både ett maktutövande och en demokratisk vilja samt att utifrån dess ålder och 

kompetenser ges olika möjligheter och förutsättningar för att få igenom sina avsikter. Åldern 

har belysts vara av betydelse för hur stor status barn har och vilken möjlighet att påverka de 

ges. Att yngre barn har en önskan om att bli stora kan därmed förstås som att de är medvetna 

om att de då ges större utrymme att påverka. Vad som då kan förstås handlar det om en 

kompetens att uttrycka sin vilja, men även att anpassa sig till normer. Pedagogens roll i barns 

lek anses också påverka hur maktutövanden framträder.  

2.4 Motstånd  

Löfdahl hävdar att enligt Foucault kan makt och motstånd ses som intimt förknippade vilket 

innebär att i alla relationer där makt utövas finns även motståndet (Löfdahl 2004, s.107). Denna 

del kommer därför att redogöra för studier där motstånd med koppling till makt belysts i barns 

lek. Innehållet som lyfts här är resultat som inryms i de ovan presenterade forskarnas studier.  

 

Dolk definierar begreppet motstånd som en variant av motstridande handling ur ett brett 

avseende, vilken ovillkorligen inte behöver ha en medveten intention som motstånd eller 

framstå som det för andra (Dolk 2013, s.182). Den behöver i sig inte vara antingen demokratisk 

eller förtryckande. Barns motstånd visar på att barn protesterar när de inte får igenom sin vilja 

och använder sig då av förhandlingar (Dolk 2013, s.182–183). Barn reagerar mot de regler som 

finns både uttalat och outtalat i förskolan, motståndet kan ske öppet och högljutt vilket är svårt 

att undgå till skillnad från ett mer subtilt motstånd som beskrivs som tyst och avståndstagande 

(Dolk 2013, s.196–197). Den senare formen av motståndet kan uttryckas genom stillhet som ett 

svar eller en protest på utövandet av makt. Denna sorts motstånd uppfattas av pedagoger i 

Dolks studie som något problematiskt, vilket de vill hjälpa barnet med (Dolk 2013, s.200–201). 

Löfdahl menar att barn i leken ger uttryck för motstånd, vilket de visar på antingen genom 

utövande av makt eller genom att gestalta tabun. Dessa former av motstånd menar hon bidrar 

till kunskap om att det finns önskvärda och icke-önskvärda sätt att bete sig på. Barn får i leken 

möjlighet att pröva det som inte är tillåtet i verkligheten, att pröva var gränsen går och vad som 
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händer om gränsen överskrids (Löfdahl 2004, s.107). Detta kan förstås som att barn genom att 

yttra makt i lek skaffar sig, eller visar på, att de besitter kunskap om vilka normer som råder. 

Dolks förståelse för barns gestaltningar av tabun genom överdrifter och felciteringar i lek ses 

som barns sätt att leka sig in i hur det är att vara vuxen. Detta kan även ses som att barn 

försöker skapa en mer jämlikhet mellan vuxen och barn (Dolk 2013, s.210). Dolk menar att 

barn i egenskap av att vara barn är legitima att göra motstånd, men även att barns motstånd inte 

tas på allvar. Det råder då en dominerande diskurs om att motstånd tolkas som en omognad, 

snarare än att barn visar missnöje. Pedagoger i hennes studie väljer därför sällan att utreda 

orsaken till barns beteenden som tyder på motstånd (Dolk 2013, s.220–221).  

 

Sammanfattningsvis visar Dolks studie på att motstånd kan stå för att barn protesterar när de 

inte får sin vilja igenom, eller när de ifrågasätter regler. Det kan visa på att barn utvecklar 

kunskap om de normer som råder. Motståndet kan ske på olika vis som högljutt eller subtilt. 

Löfdahls studie kan sammanfattas med att barn gestaltar tabun vid motstånd för att bruka makt. 

Då ifrågasätter barn vad som är tillåtet och var gränser går vilket också kan kopplas till normer. 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskningsstudier  

De tidigare forskningarna som belysts har kopplats till det ämne som studien syftar till att 

undersöka. Forskningarna skapar en förståelse för många olika aspekter och begrepp som barn 

påverkas av och själva påverkar i sin omvärld. De studier som undersöker barns gemensamma 

meningsskapande belyser hur barn både reproducerar kulturen och producerar ny kultur. 

Genom undersökandet av roller föreställer de sig hur de i framtiden kan använda sig av makt 

vilket kan kopplas till deras utveckling. De tidigare forskningarna framhäver också hur 

kommunikation används som redskap i utövandet av makt, men även hur den kan ses som en 

kamp, vilket kopplas till barns statusroller. Barns ålder, rådande normer, motstånd och uttryck 

framställs som betydande faktorer för barns utövande av makt genom vilken de kan få sin vilja 

fram. Betoningen ligger i de verbala, kroppsliga, subtila och högljudda aspekterna. 

 

De presenterade forskningarna kommer att fungera som stöd vidare i studien. De förväntas ge 

en god grund för att söka förståelse i vilka faktorer som har betydelse för att makt i barns lek 

ges utrymme, vad maktuttryck kan förklaras vara beroende av, liksom till varför barn utövar 

makt. Studien belyser detta med koppling till en kulturell kontext. I nästa del framställs de 

teoretiska utgångspunkterna där både makt och kultur genomsyras.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

I det här avsnittet redogörs studiens teoretiska utgångspunkter, perspektiv samt centrala 

begrepp. Studien ansluter sig till den franske filosofen Michel Foucaults perspektiv på makt där 

flertalet begrepp som är relevanta belyses. Studien ansluter sig även till ett kulturellt perspektiv 

med koppling främst till Corsaros teorier och begrepp.  

3.1 Diskurs 

Diskursbegreppet beskrivs av professor Mats Börjesson och docenten Eva Palmblad som “ett 

bestämt sätt att tala om och förstå omvärlden” (Börjesson & Palmblad 2007, s.13). Detta tolkas 

i studien som att det inom diskurser, i studiens fall inom förskolan och om leken som diskurs, 

finns bestämda sätt att tala om den. Dessa uttalanden utgörs av vad pedagoger i förskolan kan 

säga, utifrån deras roll som professioner inom yrket. Forskaren och idéhistorikern Bernt 

Gustavsson framhåller att begreppet härstammar från franskans discours och betyder prat, tal 

och föreställningar. Han redogör för hur Foucault använder begreppet diskurs, inom vilket alla 

yttranden och fraser som sägs involveras. Däri inbegriper Foucault även namn på praktiker som 

innehåller en viss sorts yttranden. Det kan då handla om, beskriver Gustavsson, medicinens 

diskurs, vilket är en praktik dit en viss typ av yttranden hör till (Gustavsson 2000, s.85).  

 

Börjesson & Palmblad menar att det finns både stora och små diskurser, där de stora 

diskurserna hör till de som inte bara existerar på en bestämd plats, utan som också kan ha 

betydelse över tid. Makt kan inom den här fördelningen ses tillhöra de stora diskurserna 

(Börjesson & Palmblad 2007, s.14–15). De menar även att diskurser framhäver vad som sägs, 

men även vad som gör det möjligt att säga det. Vidare anser de att diskurser utgör en resurs 

genom hur människor framställer dem, dessa blir då förbundna med de kulturella och sociala 

fälten (Börjesson & Palmblad 2007, s.12). Detta innebär att vi som forskare för denna studie 

förhåller oss till det som sägs om makt i lek med koppling till en kulturell kontext. Förskolan 

som är en praktik utformad utifrån styrdokument gör att de pedagoger som arbetar där måste 

förhålla sig till dessa, därigenom kan förstås att det finns en given ordning om vad som kan 

sägas och inte, vilket medför att det utvecklas en viss typ av yttranden. 
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3.2 Foucaults perspektiv på makt  

Nilsson presenterar Michel Foucaults arbeten och tankar i en av sina böcker. Nilsson hävdar att 

vid användandet av Foucaults perspektiv så bör en medvetenhet finnas om att Foucault inte 

utgick från en specifik teori eftersom att han menar att det underordnar sig den konkreta 

analysen (Nilsson 2008, s.182). Därav utgår studien från Foucaults teoretiska perspektiv på 

makt. Löfdahl hänvisar till Foucault som menar att det aldrig går att ställa sig utanför makten, 

individer är alltid en del av maktstrukturerna antingen som utövare av makt eller underordnade 

den (Löfdahl 2004, s.107). Nilsson skriver att enligt Foucault så kan makten kan inte ägas, den 

cirkulerar alltid, den är aldrig dold och den finns bara i praktiserandet (Nilsson 2008, s.85–86).  

3.2.1 Disciplinära makten och normalisering 

Den disciplinära makten beskrivs av författarna Thom Axelsson & Jonas Qvarsebo som en 

individualiserad och internaliserad övervakning. Makten i institutionella praktiker som skolan 

exempelvis är, organiserar människor där de övervakas, mäts och blir belönade eller 

bestraffade utifrån beteenden. Den utgår inte från tidigare traditionella maktanalyser där 

makten ses som lokaliserad med fokus på vem som innehar den. Den lokaliserade makten, som 

beskrivs som suverän makt och utövas från ett tydligt centrum, är något som Foucault 

betraktade som bristfälligt, vilket gjorde att han utvecklade en maktanalys som belyser makten 

utifrån flera dimensioner (Axelsson & Qvarsebo 2017, s.43). Hellman hänvisar till Foucault 

(1980) som menar att den disciplinära makten inte verkar genom förnuft eller tvång utan 

genom normalisering. Makt ses då som något som formar individer efter normer (Hellman 

2010, s.42–43). Den disciplinära makten kan då kopplas till Axelsson och Qvarsebos förståelse 

om att makten är produktiv och bidrar till producerandet av både objekt som subjekt (Axelsson 

& Qvarsebo 2017, s.126).  

3.2.2 Utestängningsprocedurer  

Gustavsson förklarar att Foucault menar att makten kan utövas genom utestängningsprocedurer 

vilket skiljer människor från det som är normgivande. De sociala avstängningarna påverkar i 

förlängningen människan själv och en utestängning sker då med hjälp av kunskapsstrategier. 

Foucault menar vidare att inneha kunskap handlar om att vara delaktig och på så vis ha makt 

över den diskurs som råder vilket stänger ute andra som inte delar den kunskapen (Gustavsson 

2000, s.86). Förutom att ha en påverkan på människan själv kan det även förstås påverka 

människans handlande. Thomassen menar att makten som Foucault fokuserar på är hur den 
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utövas, inte vem som besitter den. Det betyder att makten är i ständig förändring och finns 

överallt, det är inte något som någon har. Språket ses då som en form av maktutövning där 

utestängningsprocedurer bestämmer vad som får sägas inom en viss diskurs, vari det blir en 

skillnad på vad som är godtagbart att säga och vad som förkastas. Språkbruket är ett utövande 

av makt i sig och inom alla diskurser finns maktrelationer, vilka genom ett fritt utbyte av 

meningar och en gemensam rationalitet kan neutralisera makten (Thomassen 2007, s.138). 

3.2.3 Positioner, diskursiv ordning och diskursbrott 

För Foucault handlar diskurser om gränser för vad som kan sägas, tänkas och göras för att det 

ska vara trovärdigt, genom vilket han menar att det finns en viss ordning. Denna ordning menar 

författarna Marianne Axelsson & Louise Qvarsebo åtföljs av positioner för tal och handlingar 

men även för subjektspositioner. Vad som kan sägas handlar i stort om vilken position en 

individ har, men även vilken handling som går att utöva och vilken position som går att inta i 

olika sammanhang. Vidare menar de att eftersom en diskursordning är just en ordning kan den 

brytas, det i sin tur skulle inbegripa brott mot den diskursiva ordningen. Detta kallar Axelsson 

& Qvarsebo för “diskursbrott”. Ett diskursbrott sker om en handling eller det som sägs 

framhålls utan att tillhöra den diskursiva ordningen, vilket då skapar osäkerhet och bryter 

trovärdigheten i sammanhanget. Den diskursiva ordningen är därmed beroende av den position 

som en människa har inom en viss diskurs, vilka i sig är i ständig men långsam förändring 

(Axelsson & Qvarsebo 2017, s.135–136).  

3.2.4 Icke intentionell effekt 

Nilsson hänvisar till Hörnqvist som i sin tur tar upp Foucault som menar att det är positionen i 

ett utövande av makt som är det som analyseras och inte de personer som innehar den. Att 

makten ofta utövas från en strategisk position talade Foucault ofta om. Maktrelationer enligt 

Foucault innehåller strategier utan strateger (Hörnqvist 1996: 62f, i Nilsson 2008, s.87). Han 

menar då att makt kan ses som en icke intentionell effekt. Det innebär inte att människor är 

ovetande om sina handlingar eller sitt görande, utan de gör ett förnuftigt val i deras 

makthandlingar med anknytning till de strategier som tillämpas. Dock kan avsikterna få en 

annan inverkan än vad som var menat (Nilsson 2008, s.87). 
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3.2.5 Maktens njutning och produktiv kraft 

Nilsson beskriver Foucaults meningar om “maktens njutning”. För att tydliggöra vad det 

innebär enligt Foucault, så ses makten inte i detta perspektiv som något som utövas för att 

förhindra eller förbjuda, utan för att den som är i brukande av makt vill åstadkomma resultat. 

Makten ses då som en produktiv kraft och innebär att makten kan åstadkomma något som alla 

drar nytta av (Nilsson 2008, s.89). Vidare tar Nilsson upp att eftersom Foucault syftar till att 

makten inte enbart innehåller förbud och ett undertryckande, accepteras makten då den kan ses 

framkalla vetande, diskurser och njutningar (Foucault 1980f:119, se Nilsson 2008, s.89). 

3.2.6 Kunskap 

Gustavsson tar upp att Foucault menar att makt är intimt förknippat med kunskap (Gustavsson 

2000, s.85). I en intervju säger Foucault, ”The exercise of power perpetually creates knowledge 

and, conversely, knowledge constantly induces effects of power” (Foucault 1980, s.52).  

Detta tolkas i studien som att makten ständigt cirkulerar genom att kunskapen frambringar 

makt och omvänt leder maktutövande till kunskap. Genom förståelsen att makten cirkulerar 

kan det tolkas som att makten står i ständig förändring liksom kunskapen. Nilsson skriver att 

Foucault menar att makt således inte kan undersökas om kopplingen inte gjorts till kunskapen 

eftersom att diskursen, som uppehåller sig utanför makten, då alltid bringar sociala påföljder 

(Nilsson 2008, s.85). Detta måste då undersökas empiriskt. Foucault gav därför alltid preferens 

åt frågor som rörde hur makt kunde framträda, vilka resurser som används och vad som skedde 

i maktrelationerna. Han betonade att det fanns en risk med att se enbart på makt utan någon 

annan aspekt eftersom det kunde leda till att begreppet fick prägeln av något beständigt och 

evigt densamma (Nilsson 2008, s.85).  

3.2.7 Motstånd 

Palla påpekar att när Foucault (1982/2000) lägger fokus på en maktrelation inriktar han sig på 

“hur”. Han ser på en maktrelation som en handling, vilken inte verkar på människor 

omedelbart, utan vikten läggs vid verkan på människors handlingar som inbegriper möjligheten 

av kommande handlingar. Foucault menar att det finns olika sätt för en individ att respondera 

och reagera vid utsättandet av makt. I hans syn på makt så innebär det att där makten finns så 

finns motståndet, eftersom makt ses ha mål och avsikter (Palla 2011, s.52). Dolk hänvisar till 

Foucault (1976/2002) som menar att en maktrelation inte kan existera utan motstånd vilket 

innebär att motståndet ter sig i olika former beroende på makten (Dolk 2013, s.34).  
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3.3 Sammanfattning av Foucaults begrepp och perspektiv på makt 

Foucaults perspektiv på makt ger studien många begrepp att analysera den empiriska data med. 

Tydligt framkommer att makten enbart finns när den praktiseras, att den cirkulerar, är i ständig 

förändring och att den inte kan ägas. Foucault fokuserar på hur makten utövas inte vem som 

utövar. Den disciplinära makten kan ses som en slags övervakning utifrån beteenden och 

verkar genom normalisering som formar individer, den blir då produktiv. Vidare togs upp att 

begreppet utestängningsprocedurer sker genom ett maktutövande när individer skiljer sig från 

det som är normgivande och inte delar kunskapen som finns inom en diskurs, på det sättet kan 

språket också utestänga andra då diskursen bestämmer vad som kan sägas. Detta skapar en 

diskursiv ordning, som inbegriper vad som kan sägas, men även vad som kan göras beroende 

av vilken position som en individ innehar. Om ordningen bryts kallas det för diskursbrott vilket 

sker utifall att det som sägs eller görs strider mot den diskursiva ordningen.  

 

Vidare har det i denna del tagits upp att maktrelationer innehåller strategier utan strateger, 

utifrån detta synsätt kan makt också vara en oavsiktlig verkan. Det kallas icke intentionell 

effekt. Detta utförs av ett förnuftigt val i handling men avsikterna kan få en inverkan som inte 

var tänkt från början. “Maktens njutning” har också tagits upp. Denna makt ses som en 

produktiv kraft och brukas enligt Foucault för ett resultat av allas vinning och nytta. 

Avslutningsvis har kunskapen och motstånd givits utrymme. Med det menat att makt och 

kunskap frambringar varandra. Enligt Foucault finns ett maktutövande aldrig utan motstånd 

och detta motstånd kan uttryckas på olika sätt beroende på makten. Sammanfattat kan vi se att 

makt inte kan undersökas utan andra aspekter involverade.  

 

Om vi ansluter oss till att makt inte existerar utan motstånd, kan vi se barns utövande av makt i 

lek som ett motstånd mot den kultur som råder, där gemensamma värderingar och normer 

ingår. Barns makt i lek kan ses ur ett kulturellt perspektiv som ett försök till att förändra eller 

motstrida kulturen. Det skulle kunna tolkas som att det finns en bakomliggande intuition att 

utöva makten för att förändra kulturen eller få fram sin vilja vilket strategiskt kan göras på 

olika sätt. I nästa del kommer vi att beskriva det kulturella perspektivet. 
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3.4 Kulturellt perspektiv  

Börjesson & Palmblad tar upp att det som inryms inom de stora diskurserna dit Foucaults 

diskurs hör till, är att se det som anses betydande med inslag av samhälle och kultur (Börjesson 

& Palmblad 2007, s.15). Winther Jørgensen & Phillips menar att i den sociala världen 

framhäver begreppet makt den bidragande tillvaron. Med det menas att något kan vara eller 

kunde vara annorlunda. Identiteter, kunskaper och de relationer vi har till varandra som individ 

eller grupp är frambringade av makten (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.45). Makten på 

så sätt gör vår sociala värld, vilken kan vara olika eftersom den är produktiv. Det innebär i 

denna studie att det finns en medvetenhet om hur olika det kan vara i olika kulturer, på olika 

platser och i olika omgivningar. Eftersom normer och värderingar utifrån både samhället och 

den kulturella värld barn lever i är olika så skapas olika förutsättningar. Utifrån den tidigare 

forskning så nämns uppkom att kulturens inslag i barns vardag är av stor betydelse för hur de 

formas och formar varandra, inom kulturer och utifrån normer. Med den förståelsen läggs ett 

kulturellt perspektiv på denna studie och kan ge en bredare förståelse för barns makt i lek. I 

avsnittet om tidigare forskning togs Corsaro upp som utvecklat teorier och begrepp med 

koppling till barns kamratkulturer. Vidare kommer några av hans begrepp presenteras. 

3.4.1 Kamratkulturer 

Löfdahl beskriver att Corsaro (1985) på 1970-talet utvecklade begreppet peer-culture som kan 

översättas till kamratkultur. Begreppet syftar till att barn gemensamt i leken, genom tolkningar 

av interaktionen mellan dem och vuxna, ges möjlighet att kontrollera och hantera problem. De 

bygger då upp en känsla för den sociala strukturen som bildar en identitet av vad de har 

gemensamt, en kamratkultur (Löfdahl 2004, s.42). Forskaren och filosofiedoktorn Mikael 

Jensen hänvisar till Corsaro i en av sina böcker. Corsaro menar att barn inom kamratkulturer 

har ungefär samma status som de som ingår i gruppen, rollen som ledare däri ses inte som 

bestående eftersom barn ser ut att tycka att det är viktigt med jämlikhet inom den (Corsaro 

2005, se Jensen 2013, s.194). Fortsättningsvis syftar han till att då barn åldersmässigt tillhör 

olika generationer så särskiljs grupperna, de upprätthåller gärna åldersfördelningen i sina 

aktiviteter vilka de vill kontrollera trots att vuxna försöker kontrollera dem. Vidare menar han 

att ålder har betydelse på det sättet att äldre barn kan ha utvecklat kompetenser som gör att de 

är bra på att leka vilket i sin tur ger inflytande på leken (Jensen 2013, s.194–195).    
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3.4.2 Tolkningsreproduktion 

Corsaro använder sig av begreppet tolkningsreproduktion som syftar till att ta tillvara barns 

kreativa och nyskapande bidrag till skapandet av samhället (Corsaro 2012, s.488). Detta 

innebär att barn skapar sina unika kamratkulturer samtidigt som de är en del av två kulturer, de 

vuxnas och sin egen. I Corsaros framhävande av att barn skapar sina egna unika kamratkulturer 

innebär att barn innehar bland annat en stabil uppsättning av rutiner, värderingar, artefakter och 

farhågor som ingår i kamratkulturen, som återspeglas och produceras i interaktionen mellan 

barnen (Corsaro 2012, s.489.). Corsaro menar att forskare har belyst rollekar som imiteras med 

grund i vuxnas beteenden som en viktig del för barns känslomässiga och sociala utveckling. 

Han menar dock att det inte bara är så, han kommer fram till att barn också försöker försköna 

och framställa vuxnas beteenden för att deras farhågor ska kunna tas itu med. Detta betyder att 

barn använder dramatiska tillstånd i lekar för att föreställa sig hur det kan bli i framtiden när de 

själva kommer att ha ansvar och bestämma över sig själva och andra (Corsaro 2012, s.494). 

Utifrån begreppet tolkningsreproduktion skapas därmed en förståelse för att barn tar till sig av 

de vuxnas kultur men att de också formar sin egen kultur i samspel med varandra. Det innebär 

att de inte bara övertar kulturen från de vuxna utan de skapar också sin egna unika kultur. 

3.4.3 Tillträdelsestrategier 

Jensen hänvisar till Corsaro som har studerat barns samspel och interaktioner. Corsaro 

fokuserade på hur barn gör för att komma i kontakt med andra barn, det vill säga hur 

interaktionen uppstår (Jensen 2013, s.190). Corsaro fann att barn använder många olika 

strategier för att ta sig in i lekar och kom fram till att de främst använder indirekta metoder. 

Bland dessa metoder har han funnit att barn bland annat producerar ett förväntat beteende inför 

barn som redan leker, inträde av lek-störande karaktär och en annan variant av att hävda 

ägande av objekt eller plats. Ett hänvisande från ett barn kan också ske till de barn som redan 

leker att en vuxen påtalat att barnet ska ges plats i lek, men vanligast är enligt Corsaro ett 

ickeverbalt inträde då en variant produceras av en lek som pågår. Han konstaterar att med 

åldern lär sig barn vilka strategier som fungerar (Jensen 2013, s.191–193). Dessa 

tillträdelsestrategier som exempel är relevanta för studien då de kopplas till barns makt och 

grupper av kamratkulturer.  
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3.4.4 Interaktiva rummet 

Den sociala miljö där barn samspelar i leken nämns som det interaktiva rummet. Detta 

interaktiva rum som leken sker i beskyddar barnen från störmoment och andras intrång vilket 

Corsaro (2005) menar gäller både för andra barn och vuxna (Jensen 2013, s.189). Jensen 

skriver om en förståelse för Corsaros resonemang kring den sköra leken. Att barn skyddar sin 

lek är i den meningen inte att barnen bör upplevas som själviska, vilket en del vuxna kan tycka 

när barn exkluderar andra barn, det som sker är att barnen värnar om sin lek (Jensen 2013, 

s.189). Barn kan konsekvent stänga ute en del barn ur leken vilket tyder på att det är svårt att 

komma in i en kamratgrupp, men det är inte helt omöjligt (Jensen 2013, s.190). 

3.5 Sammanfattning av kulturellt perspektiv och Corsaros begrepp 

För att sammanfatta det kulturella perspektivet som studien ansluter sig till skapas en förståelse 

att barn i interaktion och samspel med andra påverkats av den kultur de lever inom. Ur teorier 

om barns gemensamma meningsskapande framkommer hur barns kamratkulturer skapas och 

uttrycks som något unikt för individerna i gruppen. De tillträdelsestrategier som utövas kan 

förstås som barns önskan och försök till ett deltagande vilket i de flesta fall inte ger resultat. 

Detta kan tolkas som att barn som redan ingår i en lek är måna om att framförallt värna om de 

kamrater som ingår men också om det unika de har tillsammans. Det interaktiva rummet är där 

barn skyddar sin lek genom att stänga ute andra som inte ingår vilket kopplas till att gälla både 

vuxna och barn. Många strategier som tas upp är både för att värna om leken men även för 

försök till tillträde. De barn som inte har en verbal utvecklad förmåga agerar istället kroppsligt, 

men Corsaro menar att barn med åren lär sig vilka strategier som fungerar bättre än andra.  

 

Utifrån synliggörandet att barns makt är något som uppstår i relation till andra, till omvärlden 

och den kultur som de ingår i kan makt förstås med koppling till ett kulturellt perspektiv. För 

att tydliggöra sambandet mellan makt, lek och kultur illustreras i nästa del en modell för att 

koppla ihop Foucaults maktperspektiv, Corsaro och det kulturella perspektivet. 
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3.6 Länk mellan teoretiska utgångspunkter 

 

Studien utgår från teoretiska perspektiv med både koppling till makt och kultur, vilket gör att 

ett förtydligande är av vikt för att visa på länken mellan dessa. Den koppling som gjorts till 

makt är framförallt Foucault och hans maktperspektiv. Vidare med anslutning till det kulturella 

perspektivet framhålls Corsaros begrepp och teorier varvid detta illustreras i en modell nedan.  

 

3.6.1 Modell 1  

 

 

 

Modell 1. Modell som illustrerar hur makt skapar normer och kulturer, varvid dessa via leken reproduceras och 

producerar ny kultur. 

 

Länken mellan makt, lek och kultur utgår i denna studie från Foucault syn där han anser att 

makt finns i alla relationer. Gustavsson framhåller att det redan vid naturvetenskapens framväxt 

konstaterades att kunskap är makt. Med detta menas att makt utgör att lära sig handskas med 

naturen, vilket gör att människan med sin kunskap och makt lägger naturen under sig 

(Gustavsson 2000, s.84). Hur hänger då makt och kunskap ihop med kulturen? Enkelt uttryckt 

genom en förståelse att motståndet till kultur är just natur. Axelsson & Qvarsebo menar att 

makt inte utövas enbart av grupper och individer. Makt utövas även över oss själva, inom vilket 

de främst menar i termer av internalisering, där ideal och normer träder fram. Dessa normer 

menar de styr över de handlingar som en människa gör (Axelsson & Qvarsebo 2017, s.21).  
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Med detta som utgångspunkt ser vi att förskolan som institution utgörs av de styrmedel som 

finns, genom vilka pedagogerna styr barnen mot en viss norm. Det kan ses som den kulturella 

aspekt som i studien får representera samhället och barnens omgivning som en makt-styrande 

praktik. Att undersöka leken möjliggör att få syn på vad barnen återspeglar av den verklighet 

de omges av genom deras handlingar. Därav blir det intressant att se på makt med koppling till 

den kultur och övriga omgivning som influerar på barnen. Denna återspegling i leken blir i 

förlängningen, genom barns kreativa lösningar, ett inslag till ett nyproducerande av kulturen 

och pedagogernas utsagor utgör vad som fogar sig inom de normer som råder. Relationen 

mellan barns lek, makt och kultur illustreras ovan i en modell. Sammanfattningsvis kan det 

förstås som en växelverkan mellan det som genom makten skapar kulturen som influerar på 

barnen. Vidare genom barns handlingar där de reproducerar kulturen som även leder till ett 

nyproducerande, som i förlängningen påverkar kulturen och samhället i dess långa lopp.  
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4. Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger omtalar makt som förekommer i barns lekar. 

Studien ämnar ta reda på vad som präglar barn till att använda sig av makt samt vilka orsaker 

som finns för att makten existerar och nyttjas i lekar. Den ämnar också ta reda på hur och på 

vilka sätt som barns makt visar sig i deras lekar. 

  

I förhållande till syftet med studien har följande frågeställningar formulerats:  

 

● Vad omtalar pedagogen som orsaker till barns utövande av makt i lek? 

● Hur omtalar pedagogen att makt framträder i barns lekar? 

 

 

Studien har som avsikt att bidra till kunskap om- och förståelse för barns utövande av makt, 

samt vad som ger inflytande till dess nyttjande, men framförallt vilken bild av makten som 

framställs genom pedagogers beskrivningar. 
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5. Metod 

 

I denna del redogörs för de metodval som studien bygger på. De delar som presenteras är 

kvalitativ metod, datainsamlingsmetod genom observationer och videoinspelning, 

samtalsintervjuer med pedagoger i grupp, urval och respondenter, avgränsning, analysmetod 

och bearbetning samt avslutningsvis lyfts forskningsetiska aspekter som tagits hänsyn till.  

5.1 Kvalitativ metod 

Studien utgår från ett diskursanalytiskt angreppssätt där kvalitativa metoder har använts för 

insamling av det empiriska materialet. Börjesson & Palmblad beskriver att en diskursanalytiker 

förhåller sig annorlunda än de som används inom traditionella inriktningar. Tillvägagångssättet 

för en diskursanalytiker innebär att välja teoretiska teman för att möjliggöra en intressant och 

fruktbar analys. De menar därför att det inte går att säga vilken metod som är den rätta. Det 

handlar istället om att tydliggöra vad som är sammanhangsbestämt inom det studieobjekt som 

studeras (Börjesson & Palmblad 2007, s.18). Med detta motiveras valet av den kvalitativa 

metoden i studien. Författarna Runa Patel & Bo Davidson syftar till att en kvalitativ metod 

innebär att fokus läggs på att tolka och analysera insamlat textmaterial utifrån mjuka data, 

oftast i form av observationer och intervjuer (Patel & Davidsson, 2011, s.14). Med koppling till 

studiens frågeställningar och syfte samt att ett diskursanalytiskt angreppssätt har valts, ansågs 

en kvalitativ metod med observationer och intervjuer relevant. 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Studien grundas dels i formen av strukturerade observationer av barns lek med stöd av 

videoinspelning och dels semistrukturerade intervjusamtal i grupp med verksamma pedagoger 

vid samma förskola som observationerna skedde på. 

5.2.1 Observationer 

Under sex timmar fördelade på två dagar genomfördes observationer på de utvalda förskolorna 

i studien. Observationerna syftade till att samla in videoinspelningar av barns lekar. Vår 

förförståelse var att makt tydligast kan uppmärksammas genom konflikter vilket gjorde att vi 

förhöll oss öppna inför att endast fokusera på barns gemensamma lekar där samspel kom till 

uttryck. Syftet var inte att söka tillfällen där vår förståelse för hur makt utspelas blev fokuset. 
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Observationerna skedde inomhus då barnen gavs möjlighet att leka utan styrning av vad 

pedagogerna planerat. Vår roll i observationerna var att inta en icke-deltagande roll. Författaren 

Franzén skriver att det innebär att som forskare inte delta i det som händer utan istället stå vid 

sidan och observera, i syfte att så lite som möjligt påverka situationen (Franzén 2014, s.62). 

Vårt förhållningssätt vid observationerna var att skapa en första kontakt till barnen för att sedan 

dra oss undan mer och mer för videoinspelning. Vi framstod till slut delvis som två individer 

som befann oss i rummen utan någon interaktion med barnen och delvis i interaktion mellan 

inspelningarna. I vissa fall frågades barnen om de gav samtycke till att bli inspelade. Barnen 

kunde visa med sitt kroppsspråk om de var bekväma eller inte. Därmed lades en lyhördhet till 

hur de reagerade, av etiska skäl avbröts inspelningar som kunde tolkas som uttryck för besvär.  

5.2.2 Intervjusamtal i grupp 

En vecka efter observationerna avsattes två dagar för semistrukturerade intervjusamtal i grupp 

med pedagoger verksamma vid samma förskolor som observationerna skett på. Detta var ett 

medvetet val eftersom tid behövdes till att analysera empirin av videoinspelningarna ur olika 

perspektiv. Pedagogerna på förskolan fick även en kort distans till vårt tidigare besök. Det sågs 

som värdefullt att pedagogerna träffat oss innan intervjusamtalen då en första kontakt skapats. 

Innan intervjusamtalen förbereddes intervjufrågor med koppling till olika teman som relaterade 

till forskningsfrågorna. Dessa frågor fungerade som stöd för att vid behov kunna vägleda 

pedagogerna tillbaka till syftet med studien. Patel & Davidson lyfter fram att semistrukturerade 

intervjuer lämnar stort utrymme för personer att svara på frågor med egna ord (Patel & 

Davidson 2011, s.81–82). De observationer genom videoinspelning som gjorts under barnens 

lek användes som inledning för samtalen. Genom att spela upp sekvenser kunde pedagogerna 

beskriva det som visades. På det sättet lämnades ett stort utrymme för pedagogerna att tala fritt. 

Ljudinspelningar har gjorts av båda intervjusamtalen. Patel & Davidson tar upp att fördelen 

med inspelningar är att svarens exakthet registreras, en nackdel kan vara att inspelningen 

påverkar den intervjuades svar (Patel & Davidson 2011, s.87). Vid en intervju är det viktigt att 

genuint visa intresse och förståelse för intervjupersonerna, en medvetenhet bör finnas om att de 

kan påverkas av intervjuarens gester och uttryck och då inta en försvarsställning (Patel & 

Davidson 2011, s.75). Vikt lades vid medvetenheten om deras position för att skapa en öppen 

och trygg atmosfär, så att svaren på frågeställningarna skulle bli tillitsfulla. Noggrannhet lades 

till att inte föra fram våra egna värderingar under samtalen för att inte påverka pedagogerna. 
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5.3 Urval och respondenter 

Datainsamlingen genomfördes på två kommunala förskolor i Stockholms län. De deltagande i 

studien består av verksamma förskollärare och pedagoger samt barn i de tillhörande 

verksamheterna. För att ge pedagoger möjlighet att omtala barns utövande av makt med 

koppling till deras olika åldrar sågs det som lämpligt att välja barngrupper med ett åldersspann 

på barnen. Därav valdes avdelningar där barnens ålder tre-fem år fanns representerade. Ett 

medvetet val gjordes att besöka två förskolor i avsikt att få en mer täckande och bredare 

insamling av perspektiv samt för att få en större kvalitet på studien.  

5.4 Avgränsning 

Studien är av fallstudieliknande karaktär. Patel & Davidson förklarar att en fallstudie betyder 

att studien avgränsas till en mindre grupp individer och verktygen blir olika typer av 

datainsamling för att utgå från ett helhetsperspektiv, med ändamålet att så långt som möjligt få 

täckande information (Patel & Davidson 2011, s.56–57). För att studien ska vara fördjupad och 

grundligt genomförd har en avgränsning gjorts i syfte att förhålla oss till det specifika området 

barns makt i lek. Därav har andra delar valts bort där barns makt kan komma till uttryck i 

förskolans verksamhet. 

5.5 Bearbetning och analysmetod 

5.5.1 Diskursanalys 

Med utgångspunkt i att få fram hur pedagoger omtalar makt i barns lek har en diskursanalys 

tillämpats vari språket inte enbart ses som en kanal genom vilket makt kan yttras. Börjesson & 

Palmblad lyfter att en diskursanalys kan se ut på olika sätt beroende på den teoretiska 

utgångspunkten. Gemensamt för diskursanalyser är att de fokuserar på språket som resurs, där 

språket är det som konstituerar verkligheten. De beskriver även att de detaljer som yttrat sig 

genom språket för de som uttalat sig i empirin avgör de definierade sanningarna (Börjesson & 

Palmblad 2007, s.14–16). Winther Jørgensen & Phillips framhåller att det sker en kamp på den 

diskursiva nivån, där den sociala verkligheten dels reproduceras, men även ger möjlighet till 

förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.16). Vidare hänvisar de till Foucault som 

hävdar att det inom diskurser skapas “sanningseffekter”. Han menar att det är omöjligt att nå 

fram till en sanning eftersom diskurser aldrig kan omtalas utan att en individ innehar en 

position i den. De sanningseffekter som skapas innebär ett analyserande som sker av de 
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diskursiva processerna där diskurserna uppstått och om de kan återge en sann eller falsk bild av 

verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s.21). Winther Jørgensen & Phillips hävdar 

att i förhållande till forskningens syfte så görs en strategisk avgränsning i materialet, en 

anpassning sker till relevanta uppkomna diskurser och utifrån det ramas de sedan in i 

undersökningen. I inramningen kan sedan diskurserna kartläggas genom exempelvis hur de ger 

betydelse samt för vilka områden de täcker, målet är att kartlägga vilka konsekvenser de får i 

socialisationen samt hur framställandet av omvärlden sker (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

s.136–138). Filosofen Magdalene Thomassen påpekar att utsagor konstruerar verkligheten 

genom att de lyfts fram något, men samtidigt döljs alltid något annat (Thomassen 2007 s.132).  

 

Genom att rama in de diskurser som framträder i det språkliga om makt i barns lek och söka 

förståelse kring det, kan studien göra verkligheten begriplig och möjlig att hantera. Studien är 

inte ute efter att få fram en generell sanning utan syftet är att genom diskursanalysen tolka och 

undersöka detaljer i empirin som framkommit ur pedagogers omtalande om barns makt i lek. I 

studien riktar sig sammanhangsbestämningen mot att se på makt i en viss kontext, hur barn 

samspelar med varandra i lek, i förskoleverksamheten som praktik, som i sig är en institution 

med styrning på samhällsnivå. I förhållande till det beskrivs hur pedagoger omtalar barns makt, 

som i förskolan hamnar inom det diskursiva i vad som sägs och vad som utestängs. Det gör att 

fokus inte bara läggs vid hur de omtalar makt, utan även vad de ger uttryck för men inte säger.  

5.5.2 Bearbetning 

För att bearbeta den data som samlats in gjordes transkriberingar av ljudupptagningarna direkt i 

anslutning till intervjusamtalen. Dessa delades sedan upp i tre olika teman utifrån de 

beskrivningar pedagoger gjort om makt i barns lek. De tre huvudrubrikerna blev kunskap, 

kultur och kommunikation. Relevanta kopplingar har sedan gjorts till studiens teoretiska 

utgångspunkter för att kunna applicera det insamlade data, där pedagogernas beskrivningar 

med koppling till teorier ska bidra med förståelse för den huvudsakliga intuitionen med 

studien. Underlaget som analyserats har därefter legat till grund för hur pedagoger omtalar 

makt i barns lek. Vidare har bredden på empirin kunnat stödja tillförlitligheten av resultatet 

som visat sig. Genom att visa på de teoretiska utgångspunkterna görs en koppling mellan de 

resultat som uppmärksammats vilka då kunnat styrkas eller visa på andra resultat.  
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5.6 Tillförlitlighet - validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

I alla studier behöver kvaliteten säkerställas vilket kan kopplas till begreppen validitet och 

reliabilitet. Patel & Davidson menar att validitet innebär att forskare verkligen undersöker det 

som ämnas undersökas och reliabilitet att det görs på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson 

2011, s.102). Begreppet validitet inom kvalitativa studier gäller hela forskningsprocessen och 

inom kvalitativa studier kan det vara svårt att avgöra reliabiliteten eftersom hänsyn tas till den 

unika situationen (Patel & Davidson 2011, s.105–106). Begreppen validitet och reliabilitet blir 

då sammanflätade. Ett konkret sätt för oss att säkerställa validiteten är genom det som kallas 

för kommunikativ validitet. Patel & Davidson tar upp att de som deltagit i studien samt andra 

forskare låts ta del av resultatet för att ge respons på om tolkningarna och slutsatserna är 

trovärdiga (Patel & Davidson 2011, s.108). Det är viktigt att påpeka att studien handlar om just 

dessa pedagogers omtalande och gäller generellt inte alla pedagoger. Det gör att den interna 

validiteten kommer att vara hög men den externa kan inte uttalas något om. Patel & Davidson 

syftar till att generaliserbarheten utgörs utifrån tillvägagångssättet och resultaten avgör 

giltigheten (Patel & Davidsson 2011, s.56–57). Det innebär att vi inte utesluter att det finns 

andra sätt för pedagoger att omtala makt i barns lek på andra förskolor och i andra kulturer. Om 

studien gjorts på flertal förskolor, med fler intervjusamtal för att inrymma fler perspektiv, hade 

det kunnat uppfattas som hög generaliserbarhet om deras omtalande innehåller likheter. 

5.7 Forskningsetiska och metodologiska överväganden 

Denna del redogör för de forskningsetiska principer som tagits fasta på och som genomsyrat 

studien. En beskrivning görs av hur ställning tagits till de deltagande och rättigheterna de har 

samt hur deras integritet stärkts under hela forskningsprocessen. Stor vikt lades vid att de ska 

känna trygghet och säkerhet, därmed förtydligas att de namn som förekommer i analysdelen är 

fiktiva. Den nya datalagen General Data Protection Regulation (GDPR) tas också upp. 

5.7.1 Forskningsetik 

Hänsyn har tagits till de krav som ställs på forskare i enlighet med Vetenskapsrådets principer. 

Individskyddskravet är en självklar utgångspunkt för forskningsetiska överväganden och 

innebär att individer inte får utsättas för kränkning eller förödmjukelse samt fysisk eller 

psykisk skada. Detta krav delas in i fyra huvudkrav vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s.5–6).  
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Löfdahl menar att det första huvudkravet är informationskravet och innebär att de deltagande 

ska ha gett samtycke till att delta och blivit informerade om studiens syfte och avsikt (Löfdahl, 

2014, s.35). Det andra huvudkravet är samtyckeskravet, som innebär ett inhämtande av 

samtycke från deltagarna där de godkänner sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s.9). De 

medverkande förskolornas pedagoger och chefer, likaså föräldrar till barnen i studien har fått 

information om syftet och gett sitt samtycke. Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet 

som innebär att alla deltagare ges förtroende i att deras personuppgifter förvaras oåtkomligt för 

obehöriga (Vetenskapsrådet 2002, s.12). Patel & Davidson syftar på att allt som läggs fram 

som data inte ska kunna spåras till att identifiera en individ och innan forskningens början 

måste forskare tänkt igenom vilka konsekvenser som uppläggningen kan innebära, speciellt vid 

genomförandet av en undersökning på en avgränsad grupp (Patel & Davidsson 2011, s.62–63). 

Inga namn är nedskrivna och alla har fått fiktiva namn i studien. Det fjärde huvudkravet är 

nyttjandekravet som handlar om att allt som samlas in från intervjuer eller observationer om 

enskilda personer endast skall användas till just detta forskningsändamål (Vetenskapsrådet 

2002, s.14). Alla berörda i studien har blivit meddelade detta både innan men likaså efteråt. 

Vetenskapsrådet tar också upp att deltagare bör få en insyn i forskningen i den mån de vill samt 

bli tillfrågade om att få veta var publikationen sker (Vetenskapsrådet 2002, s.15). Deltagande i 

studien har fått information om att slutresultatet kommer finnas på DiVa efter godkännandet.  

5.7.2 Säkerhetsställande av barns medverkan 

Löfdahl menar att det är viktigt att vårdnadshavare ger sitt samtycke till sitt barns medverkan i 

studier (Löfdahl, 2014, s.42). De barn som ingått i studien har fått ett godkännande för sin 

medverkan. Insamling av blanketterna om samtycke samlades in innan videoinspelningarna 

och har förvarats tryggt. De barn vars föräldrar gett samtycke var de barn som befann sig inne 

på avdelningarna vid observationerna. Löfdahl tar upp att vid forskning där barn är inblandade 

kan det medföra att barn blir satta i en position där de känner obehag, därav behöver forskare ta 

ställning till barnens upplevelser exempelvis vid en observation (Löfdahl, 2014, s.35–37). En 

stor vikt har lagts vid barnens trygghet. Innan inspelningarna tillfrågades alla pedagoger om 

barnen hade en vana vid att dokumenteras, trots föräldrarnas godkännande. Vid tillfällen där en 

upplevelse av obehag visades i barnen avbröts videoinspelningen, dock skedde det endast en 

gång. I studien förekommer barn endast via videosekvenser för att titta på tillsammans med 

deras pedagoger. Det innebär att ingen annan än de som medverkat under intervjutillfällena har 

tillgång till materialet. Inspelningarna raderades direkt efter intervjusamtalen. På det sättet blev 

barnen enbart föremål för studien. Ur ett etiskt perspektiv var det ändå av vikt att berätta 
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avsikten med videoinspelningarna för barnen. Löfdahl poängterar att det är viktigt att visa ett 

intresse och förklara syftet för barn men också att informera dem om att de när som helst kan 

säga till eller gå ifrån om de inte vill medverka (Löfdahl, 2014, s.39–40). Vidare menar hon att 

det inte går att förlita sig på att barn uttrycker sitt samtycke verbalt, barn verkar använda sig av 

andra medel för att visa sitt missgynnande till medverkan (Löfdahl, 2014, s.41). 

5.7.3 General Data Protection Regulation (GDPR) 

Datainspektionen (2018) framhäver att den svenska personuppgiftslagen har funnits i Sverige 

sedan 1973 då datalagen trädde i kraft. Sverige och övriga EU fick den 25:e maj 2018 en ny 

gemensam lagstiftning som ersätter personuppgiftslagen, dataskyddsförordningen (General 

Data Protection Regulation). Denna lagstiftning innebär ett skydd för enskildas grundläggande 

friheter och rättigheter och en reglering av hur personuppgifter ska behandlas och skyddas. När 

det gäller exempelvis ljudinspelningar och foton kan även det klassas som personuppgifter, 

även om några namn inte nämns. Vid en insamling av dessa typer av data får personuppgifter 

bara samlas in för berättigade ändamål i dess syfte och inte för andra syften. Vad gäller barns 

villkor och samtycke står att behandling av uppgifter som är av barn under 16 år, skall tillåtelse 

ske av den person som har föräldraansvar. Deras uppgifter samt rättigheter kräver också ett 

särskilt skydd och de har samma skyddsrättigheter som vuxna. En vaksamhet bör intas för om 

barn förstår vad ett samtycke innebär. Information som ges till barn ska ske på ett lämpligt och 

tydligt sätt i förhållande till dess ålder så att den blir begriplig (Datainspektionen 2018). I 

enlighet med datainspektionens riktlinjer har, som nämnt, de medverkande barnen och föräldrar 

i studien upplysts om dess medverkan i videoinspelningarna.
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6. Resultat & analys 

 

I denna del kommer en analys ske av den empiriska data som erhållits av de pedagoger som 

deltagit i intervjusamtalen. Det omtalande som pedagogerna gör här nedan i citaten är i stort 

sett genomgripande det som omtalats med koppling till de videoupptagningar som visats för 

dem. Utifrån bearbetningen av materialet visades olika aspekter som blev av betydelse för 

analysen. För att följa syftet med studien har tre olika områden delats upp som är av avsikt att 

svara på forskningsfrågorna. Dessa områden delas upp i olika underteman som belyser olika 

perspektiv vilka motsvarar det som pedagoger lagt tyngd på. De centrala begrepp som används 

symboliserar de diskurser som uppkommit och de utvalda citaten ses som kärnfulla. I slutet av 

citaten förekommer förkortningen “IP” vilket står för inspelning, siffran symboliserar förskola 

ett eller två. Följande teman ger svar på våra forskningsfrågor; Varför barn utövar makt, hur 

barns makt yttrar sig samt vad som omtalas vara av betydelse för att barn ges makt i lek.  

 

6.1 Varför barn utövar makt 

För att besvara frågan kring vad pedagoger omtalar som orsaker till att barn utövar makt 

redogörs nedan för de intervjuade pedagogernas beskrivningar, genom vilka det framträder en 

tydlig koppling till samhället som barn lever i. Detta berör den kulturella kontexten där rådande 

normer, barns familjekonstellationer och den kultur som råder mellan barnen påverkar deras 

användande av makt. 

 

6.1.1 Livsvärld   

En pedagog ger uttryck för att barns familjeförhållanden, där antalet syskon betonas, har 

betydelse för de strategier som barn tar till för att få som de vill för att utöva makt.  

 

[...] hon vill visa sin makt genom att hon är “stackars”, hon är “offer”, så det är på nåt 

sätt gömd makt [...]. Så lägger hon sig på bordet och är ledsen och kanske säger mer på 

det viset, så hon har ju sitt sätt att visa sin makt. Dom är fyra barn och hon är näst 

yngst. Så de är säkert hennes strategi att få det som hon vill på hemmaplan. (IP, nr.1) 
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En diskurs som här framträder är ett barns strategi som ett sätt att utöva makt, för att få som 

hon vill. Pedagogen menar att barnet lärt sig detta genom den position hon har i sin hemmiljö, 

som näst yngst. De maktrelationer som barnet omges av i hemmet kan förstås genom det som 

Palla beskriver Foucaults syn på makt där de maktrelationer som barnet ingår i påverkar dess 

handlingar och även hur agerandet ter sig i framtida situationer (Palla 2013, s.52). Strategin 

som framställs som “gömd makt” beskrivs som “stackars, hon är offer” som i motsättning till 

att vara verbal eller utöva fysisk handling. Detta sker tyst för att få andra att tycka synd om en 

och därigenom få sin vilja igenom. Att finna en strategi för att få det som önskas kan förstås 

utifrån Foucaults perspektiv där han menar att makten ses som en icke intentionell effekt. I 

fallet ovan gör barnet ett förnuftigt val att strategiskt använda makt för att åstadkomma ett 

resultat för egen del. Foucault menar att makten då inte brukas utan att vara ovetande om sin 

handling (Hörnqvist 1996: 62f, se Nilsson 2008, s.87).  

6.1.2 Kultur; vuxenkultur & kamratkultur 

Förutom barns familjekonstellationer gör pedagoger återkommande kopplingar till 

vuxenvärlden och den kultur som barn lever i. De menar att hela samhället är uppbyggt av 

makt. Det råder även kulturer på förskolan där de menar att ju äldre barn är desto mer rätt att 

utöva makt har de.  

Barnen härmar vuxna och det är mycket makt mellan vuxna, så dom märker det, 

medvetet eller omedvetet, och gör samma sak. [...] de är mycket makt mellan barn och 

vuxna som dom speglar i sin lek [...]. (IP, nr.1). 

 

Det spelar roll hur vi behandlar varandra och hur jag behandlar dem. Är jag otrevlig, så 

här “nu slutar du” då hör man några timmar senare, när de leker, “nu slutar du”, alltså 

de härmar. [...] dom tar efter sina föräldrar, “min mamma gör så”. [...] hela samhället är 

ju makt idag, och komma framåt [...]. Dom lär sig väldigt tidigt, dom vet. (IP, nr.2). 

 

Vad pedagogen här beskriver är att samhället inte fungerar utan makt med koppling till att barn 

i lek speglar de maktstrukturer som finns mellan vuxna och barn. I den kultur och det samhälle 

vi lever i har de vuxna en överordnad makt över barn, vilket pedagogerna framställer i sina 

uttalanden genom att beskriva hur barn inom sina kamratkulturer “härmar” och intar olika 

maktpositioner. Barn tar efter och reproducerar den kultur som råder på förskolan genom att 

härma vuxna, vilket sedan avspeglas i deras lekar. Det som pedagoger omtalar kan ses i 

Corsaros meningar om barns reproducerande av vuxnas beteende i lekar, vilket han menar är 
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viktigt för barns sociala utveckling (Corsaro 2012, s.494). Pedagogen beskriver en återspegling 

med att säga att “då hör man, några timmar senare, när de leker – nu slutar du – alltså de 

härmar”. Detta menar Corsaro kan barn göra genom att försköna de vuxnas beteenden som ett 

sätt att föreställa sig hur de själva i framtiden kommer att agera när de har ansvaret att 

bestämma (Corsaro 2012, s.494). Pedagoger menar även att makt är något som “man” strävar 

efter för att "komma framåt" i samhället. Denna diskurs som uttrycks kan förstås med koppling 

till Foucault som menar att vi aldrig kan ställa oss utanför makten, vi är alltid en del av 

maktstrukturerna, antingen som utövare av makt eller underordnade makten (Löfdahl 2004, 

s.107). Om en förståelse är att samhällets makt symboliserar “att komma framåt” kan 

innebörden då förstås som att den bara existerar genom att utövas, med Foucaults perspektiv 

ses det då som att makten alltid cirkulerar (Nilsson 2008, s.85–86).  

 

Nedan omtalar en pedagog att barn ser makten som ett sätt att visa sig stark. Barn lär sig att det 

är något som de förmår att eftersträva och förmedlar det vidare inom barngruppen. 

 

[...] man kan också säga att det är gruppens kultur som går från generation till 

generation genom att barnen lär dom nya som kommer, vilka reglerna är i gruppen [...]. 

Makten kommer alltid finnas, när dom här slutar så kommer nästa, dom som är yngre 

nu, som blir femåringar, så dom lär sig av varandra. Har jag makten så blir jag stark, då 

har jag med mig alla. (IP, nr.1). 

 

Pedagogerna framställer här en kultur där de barn som är äldst innehar mer makt, vilket de 

yngre barnen tar över när de äldsta slutat på förskolan. Det kan ses som kulturbetingat. 

Foucault menar att makten finns överallt och är i ständig förändring (Thomassen 2007, s.138). 

Inom hans syn på makt fokuseras på hur makten utövas då han menar att den inte kan ägas, 

vilket gör att vi tolkar ovanstående omtalande med koppling till barns ålder, deras kompetens 

och kunskap. Foucault ser makten som intimt förknippad med kunskap vilket tyder på att 

kunskap möjliggör att utöva makt (Gustavsson 2000, s.85). I dessa avseenden innebär det att 

barnen som pedagogerna omtalar med att de “lär dom nya som kommer”, överför kunskapen 

om de normer och kulturer som gruppen utvecklat, då de har större kunskap om den. Den 

diskurs som kan ses här är att en pedagog menar att den som innehar makt blir stark. Genom 

barns sökande efter att blir stark och “komma framåt” förändras formationen av vem som 

besitter kunskap när några barn i gruppen slutar. Med ovanstående kopplingar till kunskapen 

kan det ses som att kunskapen är den som är den faktiska faktorn till styrka. 
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En pedagog beskriver vidare att barn tyr sig medvetet till barn de vill leka med i barngruppen. 

Dessa konstellationer tyder på att barnen tydligt visar att de väljer vem de vill ska deltaga i 

leken eller inte. Pedagogen talar också om vuxnas förväntan om att barn ska bjuda in ett barn i 

en pågående lek för att barnet på så vis ska bli delaktig och ha kompisar att leka med.  

 

[...] det känns ibland som dom har bestämt sig, att vissa ska man inte leka med, vissa 

ska man leka med [...]. Det här med att ta in en kompis, vi pratar alltid om att vi ska 

vara kompisar och att vi ska förhålla oss bra i barngruppen. Men jag tror att om de fick 

bestämma vill de inte leka med de kompisarna. (IP, nr.2). 

 

Genom att pedagogen talar om en medvetenhet om att barn inte vill leka med alla kan vi utläsa 

en diskurs där pedagogen har en intuition om att få in barn i lekar, ur vår tolkning av välmening 

för barnet som inte har någon att leka med. Det görs med beskrivningen av att “vi pratar ju 

alltid om att vi ska vara kompisar och att vi ska förhålla oss bra i barngruppen, men jag tror att 

om de fick bestämma vill de inte leka med de kompisarna”. Detta kan tolkas som att pedagogen 

inte öppet styr. Foucault menar att makten kan ses som en icke intentionell effekt och att 

makten kan användas som ett förnuftigt val i handlingen (Hörnqvist 1996: 62f, se Nilsson 

2008, s.87). Det pedagogen initierar med hänvisning till det nämnda “om de fick bestämma” 

kan här förstås som att pedagogen formar normer om att ta in kompisar i leken. Med 

förståelsen av Corsaros tillträdesstrategier kan en strategi ske genom hänvisning till 

pedagogens påtalande om plats i leken (Jensen 2013, s.191). Att barn har bestämt sig att leka 

med vissa i gruppen tyder på att de har sina egna kamratkulturer mellan varandra och olika lek-

förhållanden i lekar, tillsammans med specifika barn. Med det synsättet förstås barns val av 

lekkamrater med koppling till Corsaro som menar att barn inom en grupp utvecklar gemensam 

kunskap (Löfdahl 2004, s.42). Kunskap skulle då kunna förstås i kontexten som beskrivs ovan 

som kunskap om lekens innehåll, vilket alla barn kanske inte har, det vill säga de som inte 

ingår i den kamratkulturen kan stängas ute då de inte delar kunskapen (Jensen 2013, s.190).).  

 

Det interaktiva rummet som Corsaro talar om kan i detta fall ses som att barn inom kulturer 

skyddar sin lek från andra (Jensen 2013, s.189). Utsagan som pedagogen nämner blir i detta 

fall en strävan till att alla ska få vara med. Enligt Corsaro kan detta ses från ett vuxenperspektiv 

att barnen kan uppfattas som själviska men i själva verket värderar de den pågående leken 

(Jensen 2013, s.189). Och det kan också förstås som att de värderar kamratkulturen där de har 

en gemensam identitet inom gruppen (Löfdahl 2004, s.42). 
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Vidare framträder en diskurs i en pedagogs utsaga av varför barn utövar makt med koppling till 

att barn inte befinner sig i leken utan använder makten för att störa en pågående lek. Pedagogen 

ser handlingarna om att förstöra som ett sätt att bli sedd och få uppmärksamhet av andra.  

 

Ja, men går och tar sönder, eller river ner, eller slår, eller puttar, eller vad det nu är. 

Ibland kan de barnen ha en roll som en clown, o hen ska göra, eller göra olika saker att 

andra ska skratta, tycka det är roligt. Student: Är det en sorts makt? 

Mmm. “Alla tittar på mig”. (IP, nr.1). 

 

Makten beskrivs som ett utövande för den önskan barnet har om att bli sedd och uppfylls 

genom de andra barnens respons med skratt. Barnet som pedagogen talar om är bland de yngre 

i gruppen, vilket kan förstås med koppling till förmågan att ta sig in i lek. Det kan även ses som 

barnets strategier för att ta sig in i lek, trots en brist på kunskap om det som råder i leken. Att 

barn försöker ta sig in i lek, visar Corsaro på är ett utav två mönster som finns i leken, där 

önskan om att delta är det ena och det andra mönstret är att skydda sin lek (Löfdahl 2004, s. 

42–43). Utifrån Corsaros teorier om tillträdesstrategier där han menar att barn med åldern lär 

sig vilka strategier som fungerar kan denna strategi ses av mer lek-störande karaktär (Jensen 

2013 s.191,193). Den diskurs som träder fram är pedagogens beskrivning av barnets roll som 

“clown” som “går och tar sönder, eller river ner”. Att barnet beskrivs med rollen av en clown 

kan tolkas utifrån Foucaults perspektiv där den disciplinära makten skiljer ut en människa 

genom utestängningsprocedurer, i det här fallet från det som anses norm i förskolan. Den 

disciplinära makten verkar då inte genom tvång eller förnuft utan istället genom normalisering 

(Hellman 2010, s.42–43). Makten i förskolan som institutionell praktik kan utifrån den 

disciplinära makten tolkas organisera barnen där deras beteende bedöms, både av pedagoger 

och barn emellan, för vad som är ett accepterat beteende inom ramarna för de normer som 

inryms inom förskolan. Barnets beteende, som handlar om att utöva makt genom att förstöra 

för att få uppmärksamhet, eller ges inträde i lek, omtalas då av pedagoger som clown. 
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6.1.3 Normer  

Med förståelse av ovanstående delar där barns kamratkulturer beskrivs framträder även normer 

som något som påverkar barngruppens kultur. Pedagoger talar dels om de normer som finns i 

samhället. De talar även om normer som skapas av barn som de menar innehar mer makt, dessa 

har i sin tur influerats av tidigare kamratkulturer eller samhällets normer.  

 

Från oss. Från vuxna, eller från familjen eller från kompisar, det är hela samhället eller 

omgivningen som skapar normer. (IP, nr.1). 

  

Vi är deras förebilder, även fast vi inte är jämlika, jag är ändå vuxen, Sen så blir det så att 

de tar efter oss, att de ser upp till oss, att vi just har den här makten. (IP, nr.2). 

 

Jag tolkar såhär, att Sandra, hon är ny, hon vill omedvetet tror jag, lära sig reglerna och 

då är det Amanda, hon ska lära sig av henne hur man ska agera i gruppen. (IP, nr.1).  

 

Normer, ofta i leken, barnen som har makt visar normer, “kom nu ska vi leka” eller “du 

ska inte vara med” eller “vi leker så” eller “du måste säga förlåt” eller “det räcker inte, 

jag vill ha en kram”. [...] det kan också vara “Jag är mamma, du e det, du ska göra det”, 

det är så mycket som ska göras och leken kommer aldrig igång, det finns inte det här, att 

det blir lek. (IP, nr.1). 

 

Pedagogerna beskriver att barn lär av varandra men även av vuxna, att de tar efter regler och 

“hur man ska agera”. Barn lär av de barn som har längre erfarenhet av förskolan och 

avdelningen, på så sätt lever normerna vidare. Detta kan förstås genom Corsaros begrepp 

tolkningsreproduktion inom vilket han menar att barn tar till sig de vuxnas kultur men även 

formar den egna kulturen (Corsaro 2012, s.488–489). En pedagog ur intervju 1 nämner att “det 

är de barnen som har makt, som visar normer”. Detta kan förstås som att barn med längre 

erfarenhet återupprättar de normer som finns i kulturen vilket nya barn tar efter. Dessa sätt 

pedagoger omtalar normer som råder tyder på att de är medvetna om att de, liksom den övriga 

omgivningen, är med och skapar det som barn påverkas av. En pedagog beskriver hur leken 

aldrig kommer igång när ett barn försöker bestämma över andra, vilket härleds till att barnet 

poängterar normer som ska finnas med i leken, som kan förstås tagna ur det verkliga livet. För 

att analysera dessa bruk av makt kan de förstås med koppling till Corsaro som menar att barn i 

lekar tillsammans med andra tolkar interaktioner mellan de vuxna och sig själva, på så vis 

utvecklas en unik identitet av vad de har gemensamt (Löfdahl 2004, s.42).  
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6.1.4 Sammanfattning av temat varför barn utövar makt 

De diskurser som lyfts fram med koppling till makt visar på en stor komplexitet då det inte bara 

är kulturen som inverkar. Till det betonas normer, ålder, kamratkulturer men även pedagogers 

värderingar av vad det innebär att ha makt med förståelsen av att det ger styrka, men också att 

makt som utövas kan förklaras med att vara clown om normer inte följs. Att ha kunskap 

frambringar att utöva makt. Det kan förstås med koppling till att barn som framförallt är i 

samma ålder, delar kunskaper och kompetenser, genom vilka de bildar kamratkulturer som 

utestänger andra. Vidare för önskan om att ingå i kamratkulturerna kan andra barn göra försök 

till inträde, vilket ses som en förklaring till varför barn utövar makt. Det sker då två sorters 

kamp, dels om inträde, men ännu större är kampen om att skydda sin lek. Att vilja ha inträde i 

lek kan handla om att tillägna sig och sakta ingå i en kamratkultur som vidare kan föras över 

från generation till generation. Dessa strategier för inträde men även för utövande av makt kan 

ses influerade både från barnets livsvärld och position i familjen men även genom att 

reproducera rådande kulturer som ett sätt att tolka verkligheten tillsammans. Att skydda sin 

kamratkultur kan istället tolkas som att barn inom den unika kamratkulturen tillsammans kan 

utveckla kunskap och genom kreativitet i lek finna sin roll inför att i framtiden själva ges större 

plats att bestämma. Kunskapen som de utvecklar blir en bidragande faktor till den kultur som 

formas och som sedan kan överföras till nästa generation. För att vidare förstå vilka yttranden 

som betraktas som makt kommer dessa resultat med tillhörande analyser att presenteras nedan. 
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6.2 Hur makt yttrar sig  

För att besvara frågeställningen om hur makt i barns lek yttrar sig finner vi att pedagoger 

lägger betoning på att makt dels sker genom verbal kommunikation, vilket kan ses som att det 

då är lättare att direkt uppfatta vad barnen ger uttryck för. Det kroppsliga betonas också, där 

barnens positioner och intagandet av olika statusroller är av betydelse.  

6.2.1 Verbal kommunikation  

En diskurs som kan utläsas av två pedagogers beskrivningar om hur makt yttrar sig, visar på 

hur maktutövanden kan uttryckas både som “synlig” och “gömd”. De berättar om hur barn kan 

ges utrymme att utöva makt över andra genom sin röststyrka och genom att sätta ultimatum. 

Denna makt uttrycks som “synlig”. Den makt som uttrycks som “gömd” beskrivs som ett sätt 

att få sin vilja fram genom att verka tillmötesgående.  

 

[...] “du ska säga så, du ska göra så”. Amanda styr ju väldigt mycket, “du får inte vara 

med om du inte säger så, du får inte vara med om du gör så”. Så hon har ju stor makt i 

allt. (IP, nr.1) 

 

Typ såhär, “här ska du gå”. När hen visar vart hen ska placera, alltså tonen, var inte inte 

trevlig heller. Det var verkligen så här ”jaa”, *skrik*. (IP, nr.2). 

 

Dom kan ju säga “du e ful, du är såhär, du får inte”, man blir så här, vad menar du med 

det? Dom kan ta sitt utseende som hårda, eller bara säga “du får inte vara med”, “men vi 

är för många nu”. (IP, nr.1) 

 

Genom att uttryckligen ge direktiv åt andra verbalt kan makt användas med större frihet och 

mål. Detta påtalar pedagogerna kan ses som synlig makt. En pedagog uttrycker att “så hon har 

ju stor makt i allt” med koppling till de tillsägelser Amanda ger gentemot andra barn, vilket 

skulle kunna förstås som att en stark verbal kommunikation kan ge utrymme att bruka makt i 

många olika situationer och sammanhang. Att pedagoger nämner makten som något som en 

individ innehar kan förstås som att pedagogerna utgår från att makten är suverän. Makten är då 

lokaliserad och utövas från ett centrum som i detta fall är barnet och strider mot Foucaults 

maktanalys vari han menar att den suveräna makten är bristfällig och istället behöver ses 

utifrån flera dimensioner (Axelsson & Qvarsebo 2017, 43). Utövandet av makt som nämnts av 

pedagoger här förstås utifrån Foucault. Han menar att fokus är på hur makten utövas, inte vem 
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som äger den. Språket blir på så vis ett steg i hur utestängningsprocedurer uttrycks inom den 

diskursen som skiljer människor genom normgivande (Thomassen 2007, s.138). Synlig makt 

beskrivs av en pedagog som att den visar sig genom att ett barn uttryckligen visar och hävdar 

att styra andra genom sin röststyrka. Det som tas upp här är hur barn verbalt uttrycker till andra 

barn om ett nekande till att delta i leken med orsak delvis till barnets utseende men även till att 

de är för många. Detta kan tolkas genom Foucaults (1980) perspektiv på den disciplinära 

makten vilken han menar påverkar och formar individer utifrån normalisering (Hellman 2010, 

s.42-43). Diskursen som synliggörs kan förstås som att genom att ha kunskap om hur språket 

används, finns stora utrymmen att få igenom sin vilja och bruka makt. Verbal kunskap kan ses 

här som ett kraftfullt verktyg för att påverka och upprätta normer. Utifrån pedagogens 

beskrivning av att “tonen var inte trevlig heller” uppfattas en diskurs framträda. Detta med 

förståelsen att det inte är trevligt att använda en speciell ton, eller attityd, att säga åt andra vad 

de ska göra. Pedagogens språk bidrar till utestängning om vad som får sägas eller göras inom 

en viss diskurs. Inom ramen för utövande av makt finns alltså en "bedömare" i pedagogen som 

sätter norm. Språket ses som en form av maktutövning där utestängningsprocedurer bestämmer 

vad som får sägas inom en viss diskurs där makten neutraliseras (Thomassen 2007, s.138).  

 

En pedagog omtalar vidare att gömd makt ses som något som uttrycks genom att inte använda 

sin röststyrka i hög stämma i interaktion mellan barnen. Pedagogen tar också upp en kontrast 

till ett barn vars uttryck ses som ett tydligare maktutövande, genom att ge direktiv åt andra. 

 

Margaretas uttryck är, man kan säga gömd makt. Hon visar inte makt på samma sätt 

som Amanda. Amanda säger ”kom vi ska leka” eller “ni kan gå” eller “ni ska krama 

mig”. Margareta visar inte så tydligt som Amanda att “jag är chefen, jag är ledare”. 

Margareta säger där att “alla ska leka tillsammans, alla ska göra tillsammans”, men hon 

är inte, hon har inte det här höga ljudet, eller röst-nivån, eller vad jag ska säga. (IP, 

nr.1) 

 

Det som kan förstås här är att med hjälp av röststyrkan ges Amanda en fördel till att bruka 

makt och få igenom det hon har för avsikt. Pedagogen ger uttryck för att detta barn använder 

tydliga markeringar i språket, som exempelvis “ska”. Att använda en låg i röstnivå och att 

hänvisa till “regler” om att alla ska leka tillsammans, ger inte lika stor påverkan. Vår tolkning 

är att gömd makt kan uttryckas ge lägre chans till att få igenom sina ståndpunkter med kontrast 

till att tydligt visa sig stark eller påtala vad andra ska göra. En koppling kan göras till barnets 
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uttryck om att “alla ska göra tillsammans”, till Foucaults meningar om den produktiva kraften. 

Med den produktiva kraften förstås barnets handling inte som en vilja att bruka makt för att 

förbjuda eller förhindra det andra barnet, utan påståenden som barnet yttrar görs för att 

åstadkomma ett resultat som ger en verkan i att alla ska få ut något bra av det vilket i sådant 

fall kan göra att makten accepteras av andra (Nilsson 2008, s.89). Den gömda makten som har 

formen av att vara mer subtil, kan liknas vid den makt som pedagogerna utövar och därigenom 

förmedlar normer till barnen. Det handlar då exempelvis om att få barn att leka i olika 

konstellationer vilka kan inbegripas inom de dolda maktstrukturer som finns i förskolan med 

koppling till en kulturell kontext.  

 

Vad som även ses som dold makt handlar om makt som utövas på ett vänligt sätt, i motsättning 

till ett av de ovan beskrivna utövandet av makt som kan ses som mer direkt. En pedagog menar 

att alla har makt i olika situationer och att det finns olika sätt att utöva den på. Det kroppsligt 

uttrycksfulla motståndet som utspelar sig genom att inte vara verbal tas upp. Pedagogen nedan 

ger även svar på en av våra frågor som rör hur barn använder sig av makt för att ta sig in i lek. 

  

[...] det är vi alla som har makt ibland, så barnen har också makt i olika situationer, men 

det beror på vilket sätt man ska komma in i den. Annika gör på lite mjukare sätt, eller 

kommer överens. Det är lite dold makt medan den andra är tydlig, jag tänker på de som 

inte är verbala, dom visar ju med kroppsspråket. [...] det är två olika sätt att visa makt. 

Istället för o gå och ta ifrån, så gör hon (Annika) på ett mjukare sätt, ”jag kan läsa för 

dig”. För att hon är intresserad av en bok, men istället för att rycka ifrån den från barnet 

så går hon in den andra vägen, kan också vara när vi sätter på datorn. Sitter nått annat 

barn där, ”ska jag hjälpa dig, jag kan visa hur man ska göra”. Det är också ett sätt att ta 

makt, men hon gör det på ett mjukt sätt, inte “flytta på dig, nu ska jag spela” utan ”jag 

väntar tills du är klar”. Hon väntar på att, “är du klar nu” och ska ta över. (IP, nr.1) 

 

Att ha ett verbalt språk skulle kunna visa på en användning av dold makt. När barn använder 

sig av det “mjukare” sättet, ser det ut att upplevas av pedagogerna som ett mer accepterat sätt. 

Samtidigt uttrycker en pedagog att barnet har en tanke om att “ta över”. Pedagogen beskriver 

barns maktutövande som istället för att rycka ifrån ett föremål från ett annat barn så går hon in 

“den andra vägen”. Denna väg pedagogen talar om skulle kunna tolkas som ett alternativt sätt 

istället för att agera direkt synbart för att uttrycka sin vilja eller önskan. Annika som beskrivs 

här använder sig av ett mjukare sätt och uttrycker inte direkt att hon vill ha boken eller sitta vid 
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datorn, men genom utövade strategier vet hur hon ska ta över den. Likt Corsaro nämner att 

barn skapar sig strategier att ta sig in i lekar kan vi se Annika använda sig av en blandning av 

en strategi, där hon producerar en handling som är relevant för det andra barnet (Jensen 2013, 

s.191). Diskursen som uppstår här kan ses som att det är ett mer accepterat sätt att utöva makt 

på, då den är mindre märkbar och görs på ett snällt sätt i motsättning till som pedagogerna 

beskriver “flytta på dig, nu ska jag spela”. Dock framhäver de att utövandet av makt sker med 

samma intuition om utfallet varit att barnen kroppsligt skulle ta över föremålet eller datorn.  

 

6.2.2 Kroppsspråk och positioneringar  

Kroppsspråk och positioneringar är återkommande i hur pedagogerna omtalar barns 

maktutövande. En pedagog beskriver att barnen inte alltid använder sig av verbalt språk. 

Genom kroppsspråket förväntas andra att förstå på vilket vis något ska ske på, genom att visa 

missnöje eller att positionera sig. Pedagogen beskriver även hur barn kan visa sig sårbara inför 

andra för att få sin vilja igenom.  

 

[...] då leker dom och hon vill vara i leken, det är hennes sätt att visa makt, “ni ska 

tycka synd om mig”. Om någon skulle sagt till henne “men kom var med, du får vara 

med”, då var det hennes makt att vinna, “nu fick jag som jag ville”. Jag tänker på makt 

utifrån Margaretas perspektiv. Margareta surar och vill inte, man ska tycka synd, “jag 

är offer”, “ni måste ändra så att jag också kommer in i leken”, hon visar makt på sitt 

sätt [...]. (IP, nr.1) 

 

Pedagogen tar upp positioneringar och kroppsuttryck som en strategi som barns sätt att utöva 

makt. Genom att visa sig sårbar och ledsen, genom att få någon att “ni ska tycka synd om mig” 

försöker barnet få kontakt och bli sedd. Detta sätt skulle enligt Corsaro kunna vara en strategi 

till att ta sig in i lek och försöka använda sig av makt på detta sätt (Jensen 2013, s.191). Dock 

kan vi inte se att just detta sätt tas upp i Jensens bok, men kan tolkas som ett sätt att försöka få 

de andra att bjuda in så att hon också “kommer in i leken”. Det kan också tolkas som ett slags 

motstånd från barnet som ses som “offer”, eftersom Foucault menar att reaktioner och 

responsen vid ett maktutövande kan ske på olika sätt, men eftersom makten finns så finns 

motståndet (Palla 2011, s.52). Ett tolkande av detta kan vara att makten blir besvarad och sker 

genom att de andra barnen skulle tycka synd om barnet som “surar” och uppmärksamma det, 

varpå barnet då fått sin makt verkställd. 
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En pedagog berättar utifrån en situation där tre barn blir osams i en lek och ett av barnen 

lämnar leken för att visa sitt missnöje över den. Därefter kommer de två kvarvarande barnen att 

söka upp kontakten med barnet som lämnat leken. I det följande citatet synliggörs hur några 

barn positionerar sig i förhållande till varandra när de möts igen i ett annat rum. 

 

Amanda sätter sig framför dom, inte att dom sitter bredvid henne eller nära henne, utan 

dom sitter ju sådär. Och Amanda - “okej, nu lyssnar ni på mig”. Amanda på den sidan 

och dom två som är skyldiga mittemot, det visar också, eller kroppsspråket, så de som 

är skyldiga sitter mitt emot domaren. (IP, nr.1) 

 

En tolkning av detta är att en pedagog visar på att barn tydligt använder sig kroppsligt för att 

visa makt och motstånd genom sina positioneringar. Pedagogen beskriver vad vi ser som en 

diskurs med koppling till barnens positioneringar och utövande av makt, där två barn är “dom 

två som är skyldiga” och “de som är skyldiga sitter mitt emot domaren”. De två barnen som 

sitter tillsammans har genom kroppsspråket visat sitt missnöje att de inte vill acceptera det som 

sker, vilket kan ses som ett slags motstånd mot “domarens” maktutövande. Detta kan förstås 

genom Foucault som menar att makten har en avsikt och ett mål, vilket då också gör att 

motståndet finns (Palla 2011, s.52). Den form som detta motstånd visar på kan te sig olika 

(Foucault 1976/2002, s.106, se Dolk 2013, s.34). De tre barnen positionerar sig på ett sätt som 

kan tolkas som en kraftfull positionering. De är två mot en och trots det utövar barnet som 

pedagogerna menar framställs som “domaren”, makt att styra över “de skyldiga”. En tolkning 

är att pedagogerna poängterar att det styrande barnet är den som bestämmer. Vad som vidare 

blir intressant att se på är hur barnens statusroller inverkar vilket redogörs härnäst. 

 

6.2.3 Statusroller  

I barns rollekar intar barn olika roller vilka en pedagog menar är kopplade till dynamiken i 

gruppen där barn innehar olika status. För att visa på hur status i gruppen påverkar barns roll i 

leken beskriver pedagogen ett barn som inte gör motstånd när denne inte får sin vilja igenom, 

med koppling till att barnet inte har så stor status i gruppen. Pedagogen poängterar även att 

barns makt inte är lika synlig som de vuxnas.  
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[...] det är inte så synligt som till exempel vuxnas makt. Men det är ju det här med 

rollekar, i leken så har de olika roller, och man märker också i barngruppen, deras 

dynamik, att vissa har mer status, vissa har mer att “säga”. [...] han gav inget motstånd, 

vissa barn, drar liksom, men han blir bara ledsen. Och han är ju en av dem som inte har 

stor status i min barngrupp. Så, man ser att vissa har olika status och han är en av dem 

som inte alls har. (IP, nr.2) 

  

Det som framträder är att olika statusroller i rollekar synliggörs. Ur en pedagogs beskrivning 

kan utläsas att verbalt språk ger högre status med hänvisning till att pedagogen yttrar att “vissa 

barn har mer att säga”. Ett barn som inte har hög status utövar inte makt genom att vara fysisk 

och rycka saker ur händerna på någon, snarare genom att visa sig sårbar och ledsen. En 

tolkning är att barn med lägre status inte får sin vilja igenom utifrån det sätt som framträder, 

som pedagogen menar på inte givit något motstånd i leken som vissa barn gör. Enligt Corsaro 

(2005) ses barns statusroller inom en kamratkultur ligga på samma nivå då barn vill ha en 

jämlikhet inom gruppen (Jensen 2013, s.194). Inom kamratkulturen har barn skapat sig en 

identitet av vad de har gemensamt (Löfdahl 2004, s.42). När barnet i detta fall inte kommer in i 

lek, kan det tolkas som att de andra redan har sin grupp sluten, vilket innebär att gruppens 

totala status blir för stor mot barnet som inte kan uttrycka sig verbalt, vilket ger lägre status.  

 

En diskurs som belyses i pedagogernas beskrivningar av statusroller är att de kan vara 

accepterade av barnen. Genom att se på de citat som uppkommer här nedan kan vi se hur två 

pedagoger beskriver att det finns barn som “följer” andra barn samt barn som “bestämmer”, 

vilket kopplas till deras olika status. Frågan som ställdes till pedagogerna handlade om vilka 

roller som barn kan inta när ett barn är styrande. 

  

Dom följer. Kanske barnen accepterar att en bestämmer, “vi andra ska följa”. (IP, nr.1) 

 

Men till exempel Sandra som känner sig osäker, det är lätt för henne att Amanda styr, 

och bestämmer vad som är rätt och fel o vad ska hon ska göra och inte göra. Hon som 

följer, det är hennes roll, att vara bekräftad, hon vill vara bekräftad i gruppen. (IP, nr.1) 

 

[...] hög-statusbarn säger åt ett låg-statusbarn, “men okej, du kan va katt”, och så tar de 

det här barnet i handen, så går de iväg. Då har de bestämt, de har inte frågat, “men vad 

vill du va då”, det är såhär, “men jag är schysst, den får va med här så”. (IP, nr.2)  
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Vad som kan förstås här är att pedagoger menar att barn har en vilja att bli styrda då det är 

lättare att välja “följarrollen” på grund av en osäkerhet. Barnet gör detta för att få känna sig 

bekräftad i gruppen menar en pedagog. Följarrollen blir här en diskurs som framkommer då 

några barn styrs av ett annat barn. Det kan ses som att barnet lär sig och kan ta efter i andra 

situationer där det själv kommer inta en ledarroll i framtiden. Dock menar Corsaro att det 

imiteras i vuxnas beteenden, men i detta fall skulle det kunna ses som att barn tar efter barn 

med högre auktoritet för att lära sig hur de kan bestämma (Corsaro 2012, s.494). En pedagog 

framställer att ett barn med låg status har lite att säga till om i förhållande till barn med hög 

status, då de ska underordna sig för att få vara med i lek. I likhet till detta beskriver en pedagog 

ur IP.2 vad som kan förstås som ett liknande beteende, då barn tilldelar varandra roller i lekar. 

Dessa tilldelade roller barnen får och ges, skapas utifrån vilken status de innehar i gruppen. 

Detta skulle kunna ses ur ett perspektiv på ålder och kunskap. Barnet som bestämmer i leken 

vad den ska gå ut på kan ha utvecklat kompetenser som gör att att barnet har inflytande i leken 

(Jensen 2013, s. 194–195). Vidare skulle det kunna förstås ur ett kunskapsperspektiv där 

kunskap framkallar makt (Foucault, 1980g:52, se Nilsson 2008, s.84) 

 

Ett exempel på hur pedagogerna omtalar ett reproducerande av roller i lek med koppling till 

status framställs nedan, då en vuxen som ingår i leken inte kan inta rollen som bebis.  

 

Det finns ju en polisskjorta, den har ganska stor status, om man har den, så det tror jag, 

att det finns olika status vad man är i leken. “Bebis” är aldrig bra status i fantasileken. 

Jag brukar skoja med barnen och säga att jag är det, de säger “nääe”. Det får man aldrig 

vara som vuxen. Student: Varför tror du det? Jag har ganska stor status. (IP, nr.2) 

 

Pedagogen uttrycker att dennes status är stor och att roller som barn intar, likt att inta rollen 

och ta på sig en polisskjorta, symboliserar en högstatusroll och därmed ges mer makt att 

bestämma. Detta kan härledas till att det är så samhället ser ut, barn har utvecklat förståelse för 

det genom att uttrycka att den vuxne pedagogen inte kan vara bebis i leken med hänvisning att 

pedagogen har stor status och bebis har låg status. Det skulle likt föregående citat kunna 

uttryckas som att barn förstår de vuxnas roll vilket gör att de anser att vuxna inte kan inta den, 

då en vuxen innehar en annan sorts makt. Det kan förstås med koppling till Corsaro där han 

menar att barns rollekar utgörs av att imitera vuxnas beteenden, vilket har en betydelse för 

deras sociala utveckling (Corsaro 2012, s.494). Då förstås att barn kan välja att försköna eller 

framställa vuxnas beteenden för att ta itu med dem, vilket gör att rollen som bebis förskönas. 
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6.2.4 Sammanfattning av temat hur makt yttrar sig 

I ovanstående del presenteras hur pedagoger omtalar att makt kommer till uttryck. Synlig makt 

som utövas beskrivs som verbala direktiv och framställs ge större verkan. De verbala 

direktiven förstås fungera som medel för att upprätthålla normer i förskolan vilket skiljer 

individer mellan vad som är godtagbart att säga eller göra genom utestängningsprocedurer. 

Vidare beskrivs den gömda makten som “en annan väg”. Den sortens makt framställs dels av 

produktiv kraft av nytta för alla men även som icke-intentionell utövad utifrån ett förnuftigt 

val, vad som kan tolkas som en strategi för att viljan och önskan ska bli uppfylld. Kunskap blir 

i denna del belyst med koppling till språket som medel för att bruka makten. Kroppsspråk och 

positioneringar framställs genom diskurser som inslag om hur barn använder dessa för att 

bruka makt. Diskurser om roller beskrivs med att vissa barn vill intaga följarrollen med 

förklaringen att de söker en bekräftelse i gruppen. Avslutningsvis ses den status som en individ 

innehar i barngruppen, och det verkliga livet, återspeglas i barns lekar genom ett 

reproducerande vilket även tyder på en kunskap om omvärldens maktrelationer.  

 

I både den del som beskriver orsaker till varför barn utövar makt och till den del som 

framställer hur makt kan yttras, har faktorer som kunskap, kommunikation och ålder givits 

utrymme. Nedanstående del kommer därför att belysa dessa faktorer för att illustrera hur 

pedagoger beskriver det som är av betydelse för den makt som barn ovan beskrivits utöva.  

 

6.3 Vad är av betydelse för att barn ges makt i lek 

I ovanstående delar presenterades vad pedagoger omtalar att makt beror av och hur den 

kommer till uttryck. För att förstå hur barn kan ges makt avslutas nästa del om vad pedagoger 

beskriver bidrar till möjligheten att utöva makt.  

6.3.1 Kunskap  

Pedagoger samtalar om kunskap där de menar att vara sakkunnig, kunna dela med sig till andra 

och att ha en god förmåga att leka och samspela med andra är betydande kompetenser för att 

ges möjlighet att utöva makt. Barns utvecklingsnivå beskriver pedagogerna påverkar deras 

potential till att bruka makt och bestämma, både ur ett positivt och negativt perspektiv. 

Pedagogerna fick en fråga om det finns barn som har mindre makt och barn som har mer makt i 

barngruppen och vad det i så fall beror på.  
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Kunskap ger mycket makt. Makt kan vara positiv och om du till exempel har mycket 

kunskap, då kan du dela den kunskapen med omgivningen, på ett bra sätt. I leken, att du 

visar “men titta det är Merkurius, det är Venus”, och prata. (IP, nr.1) 

 

[...] att man är duktig på att leka [...] om man kan grejer, om man kan rita [...] kan man 

prata, jag tycker det är, verkligen, då kommer man högst upp på “tabellen”, eller vad 

man ska säga. [...] den som har hög utveckling, den har makt, den får bestämma. Det 

finns alltid regler i leken. Och det är alltid den som har makt som bestämmer. (IP, nr.2) 

 

Genom att dela med sig av saklig kunskap utläser vi att pedagogerna menar att barn innehar 

makt som de utövar på ett positivt sätt. Med koppling till lek kan det förstås handla om att dela 

med sig av kunskap och därmed rikta blicken mot något som är intressant för barnet själv. 

Detta skulle kunna tolkas som den produktiva makten i hur barnet kan låta andra få nytta av 

maktens utövning genom att kunskapen barnet har framkallar vetande hos den andre med 

(Foucault 1980f:119, se Nilsson 2008, s.89). En pedagog berättar att det är viktigt att “man kan 

grejer”. Kunskap spelar då även stor roll för vilken status som ges i gruppen. Att kunna rita är 

ett konkret exempel som pedagoger tar upp som ger barn mer status och därigenom med makt. 

Diskursen som uppkommer här är “då kommer man högst upp på tabellen”. Foucault menar att 

utan kunskap kan makt inte utövas, och i det här fallet ovan som pedagogen omtalar, kan en 

koppling göras till kunskapen och vilken makt barnet då har, vilket lämnar väg för många olika 

valmöjligheter för barnet (Foucault, 1980g:52, se Nilsson 2008, s.84–85). 

 

6.3.2 Utvecklat verbalt språk ger makt 

Att ha ett utvecklat verbalt språk framställs av pedagogerna vara en faktor för hur mycket makt 

ett barn ges. Genom att vara verbal kan barn ge uttryck för vad de vill att de andra barnen ska 

göra. Vad som är intressant är att makt förstås ha negativa aspekter i samhället, men 

pedagogerna betonar att språket kan fungera som något positivt sätt att utöva makt på.  

 

Språk ger ganska mycket makt. [...] om man ska tänka på makt bara utifrån språk, de som är 

verbala har mer makt, än de som inte är verbala. [...] det kan vara viktigt för att genom makt 

kan dom lära av varandra. Om ett barn som har språk pratar mycket, till och med att “Kom vi 

ska leka”, så kan den andra som är inte är verbal lära sig. Som jag ser behöver makt inte vara 

något negativt, fast det finns många aspekter som är negativa som vi också ser i samhället, men 

som också på nåt sätt gör att samhället kan fungera. (IP, nr.1) 
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Att ha ett rikt språk kan genom tolkning av citatet ge barn mer makt. Genom att nyttja språket 

kan makt också användas som kunskapsöverföring, vilket pedagoger menar är en positiv aspekt 

av makten. Pedagogen talar om negativa aspekter som syns i samhället men som också får 

samhället att fungera. Makten att tala om för ett annat barn att följa med i en lek är ett sätt att få 

med sig andra barn och involvera de i lek som kan förstås handla om att barn i lek utvecklas 

och lär tillsammans. Denna sorts makt som språket ger bidrar även till att föra vidare barns 

kulturer mellan varandra med förståelsen att ett barn som inte har ett lika utvecklat verbalt 

språk även är yngre. Detta skulle kunna tolkas som den produktiva makten i hur barnet kan låta 

andra få nytta av maktens utövning, genom att kunskapen barnet har framkallar vetande hos 

den andre med (Foucault 1980f:119, se Nilsson 2008, s.89). Som framgår kan ålder ses som en 

betydande faktor vilket vidare beskrivs i nästa del.  

 

6.3.3 Ålder 

En pedagog menar att hemförhållanden, ålder och trygghet har betydelse för barns utövande av 

makt. Nedan beskrivs ett barn som är äldst i barngruppen. De barn som är nya förväntas lära 

sig hur de ska agera av det barnet som är äldre och på “hemmaplan”. Dessa aspekter beskriver 

pedagogen med ligger till grund i att barnet ges stor makt. 

 

[...] hon är äldst i gruppen. Hon är på hemmaplan, det är Margareta som har tillkommit och det 

är Sandra, på nåt sätt är det hon som ska visa hur dom ska agera. Men jag tänker nu hur barnens 

makt, eller roll i leken, ändras utifrån vilka barn är med. [...] förra terminen när vi hade många 

femåringar, dom som har börjat i skolan, då hade Amanda, hon var inte så synlig som hon är 

nu. (IP, nr.1) 

 

Pedagogen yttrar att hemförhållanden och ålder spelar roll i hur mycket makt ett barn ges. 

Nämnvärt är att barnet som idag beskrivs inneha stor möjlighet att använda sig av makt tar ett 

stort ansvar hemma. Barnet är äldst av barnen i familjen där pedagogen menar att hon intagit en 

“mammaroll”. Hennes ålder spelar en stor roll i hur hon har möjlighet att bruka makten då hon 

även är äldst i barngruppen menar pedagogen. Tidigare hade hon inte denna roll, när äldre barn 

fanns i barngruppen. I detta citat beskrivs att det barn som har det största makten är på 

“hemmaplan”. Detta skulle kunna betyda att tryggheten, barnets ålder, medvetenheten om 

kulturen och normerna på förskolan som barnet tillägnat sig, gör barnet till någon med stort 

handlingsutrymme och mer makt.  
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Med koppling till det kulturella perspektivet har det barn som är på “hemmaplan” en identitet 

som skapats i dess relationer till andra i gruppen som har frambringats av makten (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 45). Den diskursiva ordningen kopplas till ett barn som inte var 

lika synlig förut men som nu tagit över rollen som äldst och är den som visar hur andra ska 

förhålla sig. Detta då barnet nu har fått en annan position vilket sker genom en långsam 

förändring men dock ständig (Axelsson & Qvarsebo 2017, s.136). I sig är det också en diskurs 

som uppkommer i att barnet som nu är äldst utgår från sina erfarenheter av de tidigare barnen, 

vilket blir en normalisering då barnet använder sig av kunskapsstrategier. I detta fall skulle det 

kunna stå för att barnet har kunskap om diskursen som råder och som stänger ute de som inte 

delar den (Gustavsson 2000, s.86). På så sätt tolkas att barnen som följer det nuvarande barnets 

position kan följa och låtas styra för att inte bli utestängda från den rådande diskursen. 

 

6.3.4 Sammanfattning av temat vad är av betydelse för att barn ges makt i lek 

I denna del har kunskap uppmärksammats som betydelse för hur barn kan ges makt. Den 

omtalades som både negativ och positiv. Ur ett positivt synsätt kan ett sätt att dela med sig av 

kunskap förmedlas mellan barn då makt brukas och där nämndes den produktiva maktens 

verkan där andra kan dras nytta av makten. Att vara sakkunnig kunde vi utläsa gav företräde 

för att bruka makt. Barn med kunskap kunde också ses ha högre status. Till kunskap kunde 

Foucault kopplas med blicken på att makten och kunskapen är intimt förknippade. Vidare 

uppmärksammades att ett rikt språk har betydelse för hur barn ges makt. Genom språket kan en 

kunskapsöverföring ske, liksom ovan nämnt. Detta sågs också som positivt. Det som uppkom 

som en negativ aspekt av maktbruk genom språket var hur samhället påverkar. Det kunde 

också ses som positivt att styra i lekar genom att använda språket för att involvera andra i lekar. 

Genom språket beaktades kulturen också leva vidare då ett barn med utvecklat verbalt språk 

kan överföra kunskap till ett yngre, vilket också kunde ses som produktiv makt. Ålder vägdes 

också in som en aspekt av betydelse hur barn kan ges makt. Att vara äldst i en grupp uppkom 

som en anledning till att kunna bruka makt mer fritt. Det kopplades samman med kunskap och 

normalisering. Barnet som nämndes som äldst nu hade inte samma roll som innan då det fanns 

äldre barn i gruppen. Det kopplades till den diskursiva ordningen då barnet fick en annan 

position. Däri uppkom även hur tryggheten hade betydelse i brukande av makt vilket kopplades 

till den kulturella identiteten.  
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6.4 Summering av de viktigaste kärnpunkterna utifrån studiens resultat 

 

Varför barn utövar makt 

● Pedagogers värderingar påverkar barns brukande av makt, de tar efter de vuxnas 

maktutövande och härmar eller ifrågasätter deras sätt. 

● Positioner i såväl hemmiljö, som förskolan inverkar på brukandet av makt. 

● Barn använder makt i lek för att lära sig om framtidens bestämmande. 

● Att vara medveten om normer ger makt men kan även användas för att motsträva dem. 

● Att ha kunskap innebär en fördel till att bruka makt. Det kan exempelvis vara 

innehavande av sakkunskap, kunskap om kamratkulturen i en grupp vilken kan 

överföras från generation till generation. 

● Maktkamper sker, dels genom att försöka ta sig in i lek och dels för att skydda en lek.  

● Hög ålder ger makt och betonas vara en betydande aspekt med koppling till kunskap. 

 

Hur makt yttrar sig 

● Den “synliga makten” beskrivs ge stor inverkan till att bruka makt. Det kan ske genom 

verbala direktiv, genom att ställa ultimatum, utestängning och fungerar även som 

upprättande av normer. 

● Den “gömda makten” är subtil. Den beskrivs delvis som “att verka offer”, att försöka få 

andra att “tycka synd”. “Den andra vägen”, som brukas genom en strategi att bemöta ett 

annat barn, som kan inverka som nytta för båda parter, men även för att få sin vilja 

igenom på ett smidigt sätt, en “mjuk makt”. 

● Att hänvisa till regler är ett sätt, men som inte verkar ge stor effekt barnen emellan. 

● Språket används som medel för att bruka makt vilket kan kopplas till kunskap. 

● Kroppsspråk och positioneringar tas även upp som betydande för hur makt yttrar sig, 

exempelvis genom att visa missnöje genom motstånd.  

● Att ha hög status innebär att kunna styra över andra som intar en “följarroll”, denna roll 

kan ses som ett sätt i att försöka tillägna sig makt så småningom. 
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Vad är av betydelse för att barn ges makt i lek 

● Kunskap ger makt, det ger även högre status i barngruppen. 

● “Positiv makt” kan ses som att vara “sakkunnig”, att delge kunskap till andra. 

● Att inneha ett rikt språk ger fördel för att bruka makt, det kunde innebära att barn styr i 

lekar och involverar andra i lekar vilket också sågs som “positiv makt”. 

● Reproducerande av kulturen beskrevs kunna påverkas genom språket. 

● Ålder ger makt, att vara äldst innebär att kunna bruka makt mer fritt, vilket även 

kopplades till kunnande om normer. 

● “Negativ makt” beskrivs med koppling till att samhället har en påverkan.   

 

 

Kommande avsnitt sätter sin prägel utifrån de resultat som uppkommit i ovanstående delar. 

Genom reflektion och diskussion är meningen att redogöra och fördjupa studiens slutsatser.  
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7. Diskussioner och slutsatser 

Syftet med studien har varit att undersöka vad pedagoger omtalar att barns makt i lek står för 

samt hur de omtalar att makt yttrar sig i barnens lekar. Dessa frågeställningar har även legat 

till grund för intervjusamtalen som presenterats och analyserats i föregående avsnitt. I detta 

avsnitt studeras resultaten med hjälp av egna tolkningar, vilket gör att avsnittet ges karaktären 

av en mer reflekterande form där vår egna förståelsehorisont framträder. Frågeställningarna 

diskuteras med stöd i tidigare forskningar och de teorier som framställts i studien. 

 

Resultaten liksom tidigare forskning med framställda teorier och begrepp har visat på ett flertal 

olika anledningar som ligger till grund för barns utövande av makt. De utvecklar en förståelse 

för hur makten i barns lekar yttrar sig och på vilka sätt det kan ske på. Vi kan konstatera att 

makt är något som alltid kommer att finnas i alla miljöer och i alla sammanhang i vår värld, 

men att den brukas på förhållandevis olika sätt. Vad som kan sammanfattas av hur pedagoger 

omtalar makt i barns lek är att det inte kan ses endast ur ett perspektiv. Den vida kontexten 

kring makt och dess inslag visar på betydelsen av att vidga perspektivet till att involvera hela 

samhället, interaktioner, kultur och de individer som ingår. För att illustrera hur barns lek 

påverkar och påverkas av maktutövanden väljer vi att återkoppla till den modell som tidigare 

presenterats i avsnittet teoretiska utgångspunkter. Detta för att visa på hur de resultat som 

framställts om makt i barns lek kan länkas samman med kultur.  

Modell. 1 

 

 

 

Modell 1. Modell som illustrerar hur makt skapar normer och kulturer, varvid dessa via leken reproduceras och 

producerar ny kultur. 
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Vad denna modell illustrerar är en koppling mellan samhället och styrdokumenten för 

förskolan som påverkar barnens utövande av makt men likväl hur pedagoger omtalar det. Vi 

väljer då att återgå till förståelsen av som det vid naturvetenskapens framväxt konstaterades att 

kunskap är makt. Om makt genom kunskap brukas för att behärska och lägga naturen under 

sig, kan det förstås vilken kraft som finns inom makten. Denna kraft utövas således inte bara 

för att hantera naturen, den fungerar också för att foga människor och för att människor ska 

foga sig själva genom de normer och ideal som råder. Makten som barnen utövar behöver 

därför förstås i ett större sammanhang av vad vi vill mena med koppling till den kultur som 

finns i förskolan och samhället. Kunskap om inträde till lekar, rådande normer, strategier som 

lämpar sig bäst, gör det möjligt att i större utsträckning få sin vilja fram, vilket pedagogerna 

visar på genom att omtala vem som har mer makt bland barnen, främst i koppling till ålder.  

 

Ett exempel som lyfts är, då en pedagog nämner ”komma framåt”, vilket vi förstår står för 

samhällets normer och värderingar idag. Det ses även som något barn återspeglar från deras 

hemförhållanden. Samhällets och styrdokumentens styrning som pedagoger i förskolan 

behöver förhålla sig till visar på att det finns gemensamma normer och värderingar som gör det 

möjligt för pedagoger att framställa maktutövanden i barns lek. Detta gör att andra förfaranden 

att omtala barns nyttjande av makt kan förkastas eller ses som mindre lämpliga.  

 

Likt pedagogerna i intervjusamtalen kan vi se hur maktstrukturer återspeglas i barnens lek. Det 

förstås i studien utifrån Corsaros forskning om barns kamratkulturer, där barn både producerar 

ny kultur och upprättar kulturen. Corsaro menar att barn tar efter de vuxnas beteenden men 

försöker samtidigt försköna det genom att skaffa sig en förståelse för dess karaktär inför sin 

framtid (Corsaro 2012, s.494–495). Vi vill mena på att barnen ifrågasätter samtidigt som de 

skapar sig en förståelse för att makten kan vara meningsfull och användbar, då makten skapar 

vägar för att kunna visa sin ståndpunkt, få igenom sin vilja och att den kan ge resultat. Vad som 

kan förstås som barns vilja till förståelse av vuxenvärlden och sin omgivning är ett sätt att 

bearbeta och förstå sin omvärld men även ett sätt att finna sin roll och plats i såväl gruppen 

som samhället, då barn själv blir vuxna. Utifrån det synsättet synliggörs pedagogernas 

betydelse för hur barn själva utövar makt. Pedagoger beskrev att barn tar efter dem vilket visar 

på en betydelse av att som pedagog vara medveten om hur de själva utövar makt då barn 

påverkas av upplevelser av maktbruk och strukturer inom förskolan. Det skapar en förståelse 

till att förhålla sig ödmjuk till barns bruk av makt, med insikt i vad vi kan överföra.  

Det som barn tillägnat sig från omgivningen kan de tillsammans med andra barn utveckla 
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gemensam förståelse för vilket lägger grunden för det unika i deras kamratkultur. För oss 

framstår barns kamratkulturer som väldigt sköra vilket vi ser i pedagogernas utsagor som något 

de försöker arbeta med, för att få in utomstående barn. Det som överraskar oss är att pedagoger 

visar på en medvetenhet om barns fördelningar inom gruppen men trots detta vill de få barn att 

leka ihop i olika konstellationer. Utifrån de teoretiska perspektiven och begrepp vi fått lära 

känna i forskningen så förstår vi att det är av välmening men att det också inte ser ut att ge ett 

effektivt utgångsläge för de barn som både befinner sig i, och utanför, en kamratkultur och lek. 

Med det vill vi poängtera att det skapas ett dilemma kring hur pedagoger försöker omfördela 

barnens kamratkulturer inom barnens gemenskaper. Vi förstår att detta hos barnen kan skapa 

utestängningsprocedurer, men vi förstår också varför. Enligt Corsaro så ska barn inte ses som 

själviska, de vill skydda sin lek, vilken de innerligt ser ett värde i (Jensen 2013, s.189.). 

 

I pedagogers beskrivningar har “gömd makt” och “synlig makt” uppmärksammats. Detta kan vi 

förstå utifrån tankarna om Foucaults disciplinära makt och maktens njutning. Han menar att en 

utövning av makt kan ses som ett åstadkommande av resultat där den kan ses utförd av 

välmening (Nilsson 2008, s.89). Det vi ställer oss kritiska till är, hur olika uttryck för makt kan 

värderas utifrån de olika strategier som barn använder sig utav. Med en tillmötesgående, 

välmenande maktutövning kan det finnas en intuition bakom ett barns användande av makt 

men den blir inte lika synlig som exempelvis den verbala makten. Att ta ”den andra vägen” för 

att få sin vilja igenom sågs som “gömd makt” för pedagoger. Den “gömda makten” kunde även 

innebära att barn visar sig som “offer”, eller att “tycka synd om”. Det kan vi se som en 

tillträdelsestrategi för att få tillgång till lek. I de tillträdelsestrategier som Corsaros belyser, 

vilka tas upp av Jensen (2013, s.190) framgår inte detta som en strategi vilket skulle kunna 

innebära ett nytt perspektiv på tillträdelsestrategier.  

 

Vi frågar oss om det kan vara så, att det som inte uttrycks högt, ljudligt, verbalt, kroppsligt och 

som klassas som en hårdare maktutövning, förstår pedagoger som en mindre bra maktutövning. 

De barn som använder makt utifrån sina kompetenser och åldersmässigt, statusmässigt, utifrån 

normen, ges större utrymme av både barn och vuxna att bruka makten, då den är mer 

accepterad av alla inom förskolans ramar och kultur (Knutsdotter Olofsson 2017, s.186, 

Hellman 2010, s.163, 215–216). På det sättet skulle resultaten kunna förstås som att det finns 

en accepterad makt och en oaccepterad makt, vilka värderas olika. För oss skapas då ett 

ifrågasättande utifrån om makten verkligen kan värderas på detta sätt. De språkliga diskurser 
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som framträder av pedagogers beskrivningar av barns utövande av makt har en dimension av 

ett värderande av vad som anses som accepterat och inte accepterat beteende i barns lek. 

Språket konstruerar i dessa fall barnet som subjekt och objekt där exempel visar beskrivningar 

av barn som får rollen av en “clown”, men ger också ett visst bedömande av om barnet följer 

normer eller avviker. Resultaten i studien har på många sätt kunnat kännas igen i den tidigare 

forskning som finns med i studien. I många fall har pedagogerna i intervjusamtalen på flera sätt 

återgivet svar som kan kopplas till studiens tidigare forskningsområden och teoretiska 

utgångspunkter. Sammanfattningsvis ser vi barns användande av makt i lek som en naturlig del 

i deras utveckling och som en begriplig strävan till deras framtida roll där de själva står i att 

bestämma. Börjesson & Palmblad menar att en diskursanalys aldrig blir slutförd (2007, s.18). 

Vi vill poängtera att makt ständigt cirkulerar och står i förändring varför en diskursanalys av 

detta slag aldrig blir helt slutförd eftersom att den ständigt ställer nya frågor.  

 

7.1. Metoddiskussion 

De metoder som studien grundat sig i har varit observationer med videoinspelning och 

intervjusamtal med arbetslag tillhörande de barngrupper som observerats. Tillvägagångssätten 

för att samla in data var till synes väldigt effektiva. Under de båda observationerna kunde vi 

uppleva att endast ett av barnen tyckte det kändes obehagligt när vi spelade in. I detta fall 

avstod vi från att fortsätta filma. I övrigt upplevde vi inte att barn förändrades. Utifrån 

observationerna valde vi att formulera teman som kunde fungera som stöd i intervjusamtalen 

för att besvara våra frågeställningar. Det blev även naturligt att de gick in i varandra under 

samtalen, vilket verkade till att det mer blev en form av reflektion. Pedagogerna var väldigt 

tacksamma över tillvägagångssättet. De ansåg att det var ett bra sätt att kunna relatera till 

verksamheten. De berättade att de även uppmärksammat sådant som de tidigare inte sett i barns 

lekar, vilket framgick efter att ljudinspelningarna stängts av. Vi tror inte att vi hade fått så 

avslappnande, djupa intervjusamtal och svar på våra frågor utan teman som stöd, därmed kunde 

deras beskrivningar av makt i barns lek bli genuina. En något mer styrd form av intervju hade 

kunnat rikta pedagogernas uttalanden kring makt i barns lek till att betona utvalda teman. 

Pedagogernas omtalande hade i detta avseende blivit annorlunda och möjligen till större del 

belyst skillnader i barns utövande av makt, med koppling till exempelvis kön och ålder eller 

annat som studien kunnat välja att rikta blicken mot. För att diskutera vad som inte fungerade 

som det var tänkt i studiens metod beskrivs här en redogörelse av detta. Vid första 
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observationstillfället hade vi förberett observationsmallar. Mycket tidigt upptäckte vi att vi inte 

hade användning för dem då vi inte hade för avsikt att filma situationer med utgångspunkt i vår 

förförståelse. Därav använde vi inte mallen under halva delen av de tre timmar vi deltog i 

verksamheten. Vid andra observationstillfället hade vi redan konstaterat att mallen inte gav oss 

någon djupare förmån med hänsyn till det syfte som videoinspelningarna hade. Vi ser att en 

observationsmall hade varit användbar i en kvantitativ studie liksom nämnt ovan i en mer styrd 

form. Frågeställningarna hade även då formulerats annorlunda och svaren hade skilt sig i 

förhållande till resultat som denna studie har presenterat. Om observationerna med 

videoinspelning av barns lekar genomförts utomhus skulle det eventuellt kunnat innebära att få 

syn på nya perspektiv till varför, hur och vad som är av betydelse för att barns brukande av 

makt i lek. Detta i orsak av att andra miljöer frambringar andra lekar samt att barnen i större 

utsträckning ges utrymme att leka ifred utan insyn och uppsikt av vuxna. Utifrån våra egna 

erfarenheter kan individer förhålla sig annorlunda under videoinspelningar. Vi är medvetna om 

att videoinspelning inomhus kan bli mer intimt men vi upplevde inte att barnen förändrades, 

dock kan vi inte veta hur de kände sig.  

Transkriberandet ägnades väldigt mycket tid, men av orsak att vi var två fungerade det bra. Vi 

såg det som värdefullt att svarens exakthet skulle vara framträdande. Urvalet begränsades till 

två förskoleverksamheter. Med utrymmet till förfogande för studien ansågs det som en bred 

empiri som blev både fördjupad och betydelsefull, vilket det inte hade blivit med fler. 

Thomassen menar att vetenskaplig kunskap ska vara så allmän som möjligt och därmed bör 

värderingar, vilka kopplas till forskares personliga åsikter, lämnas utanför när forskning 

bedrivs (Thomassen 2007, s.110). Både innan och efter intervjusamtalen reflekterade vi kring 

att inte yttra våra egna värderingar och vi kände att vi kunde undvara dem. Patel & Davidsson 

påpekar att en sammanställning av både intervjuer och observationer kan ske i slutändan för att 

få en djupare bild av det undersökta vilket kallas triangulering (Patel & Davidson 2011, s.107). 

Genom detta har vi kunnat använda oss av ett sammanlänkande material som bildade en helhet. 

Kombinationen var betydelsefull. Vårt syfte belystes ur många perspektiv och ett brett material 

till diskursanalysen, som i slutändan gav en omfångsrik förståelse för barns makt i lek, där vi 

tillsammans kunnat se på verkligheten. Vi vill avsluta med att poängtera att metoden genom 

videoinspelning som stöd var väldigt effektiv och givande, av den orsaken att det tydligt 

framgick att pedagogerna kände sig avslappnade då de kunde relatera till något konkret. Det 

var ett bra sätt att få igång samtal som annars kan bli ganska ansträngda. Detta är något som 

andra pedagoger kan använda sig av i praktiken för att fokusera på olika områden med teman. 
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8. Vidare forskning 

Under studiens gång har vi uppmärksammat andra områden som kan vara intressanta för vidare 

forskning. Dessa har utgjorts av ett intresse för att titta på hur pedagoger talar om barn som inte 

deltar i lek eller väljer att underordna sig makten i lekar, gentemot andra barn. Vi har även 

funnit att pedagogers förhållningssätt till de maktstrukturer som förekommer mellan barn i 

lekar vore en intressant aspekt att undersöka. Men framförallt har ett intresse vuxit som grundar 

sig i en sociokulturell syn på lärande. Löfdahl menar att en sociokulturell syn på lärande 

innebär att kunskap inte kan överföras från en individ till en annan, utan kunskap kommer till i 

kommunikation med andra människor. Det gäller också när forskare och pedagoger vill förstå 

barns perspektiv på sin aktivitet (Löfdahl 2004, s.72). Löfdahl menar även att det behövs en 

kännedom om leken utifrån deltagarnas perspektiv. Hennes forskning visar att det som barnen 

lyfter i samtal om sin lek dementerar den vuxnas övertolkningar som de gör för att fylla ut 

tomrummen i sin förståelse (2004, s.71). Därav vore det intressant att undersöka maktaspekten 

utifrån barnets perspektiv och hur de ser på deras kamratkulturer och maktförhållanden.

 

Metoden för ett sådant undersökande vore rimligtvis att göra observationer av barns lekar för 

att sedan i små grupper, alternativt med barn i par, kunna samtala om hur de ser på exempelvis 

en leksituation. Det skulle vara intressant att gå tillväga på samma sätt som vi gjort i denna 

studie, genom att visa olika sekvenser för barn utifrån deras lekar. En avgränsning kan då göras 

med fokus på tillgång till lekar - vem får vara med i leken - får alla vara med i leken - om inte, 

varför får inte alla vara med i leken? Hur gör andra barn i leken när uteslutande eller 

inneslutande sker? Då situationer alltid kommer att skilja sig kan en generalisering bli svår men 

genom att lyssna till barnens upplevelser skulle det kunna innebära en koppling till läroplanen, 

att kunna få syn på deras tankar kring de gemensamma demokratiska värderingar som finns 

och hur de ser på verkligheten de lever och ingår i. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 - Samtyckesbrev 

 

Samtyckesbrev                                                                             

 

 Stockholm 2018-10-15 

  

Information om studie kring pedagogers uppfattning av maktförhållanden som råder i 

lekar bland barn i åldrarna 3–4 år. 

  

Vi är två studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om pedagogers uppfattningar av maktförhållanden i 

barns lek. 

  

Syftet med studien är få syn på barns makt i leken och undersöka vad pedagoger uppfattar att 

maktutövanden står för. Detta kan i sin tur bredda förståelsen för om pedagoger har skilda 

uppfattningar och därmed olika förhållningssätt utifrån sin förståelse. Studien kan även 

innebära att vi får ny kunskap om hur barn använder sig av makt i olika leksituationer och vad 

det står för.  

 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er verksamhet förskolan 

NAMN den DATUM och TID. Vi skulle då vilja medverka i verksamheten där vi observerar 

barns samspel under leksituationer och samlar in material med hjälp utav videofilm. 

Videoinspelningarna syftar till att fungera som underlag för intervjusamtal med pedagogerna 

och kommer inte att visas vid annat tillfälle än detta. 

  

Intervjuer med ansvariga pedagoger för den observerade barngruppen sker i form av 

gruppintervju med arbetslaget, den DATUM OCH TID. Under intervjun kommer vi att göra 
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ljudinspelningar och föra anteckningar vilka kommer att fungera som underlag i det fortsatta 

skrivandet av vårt examensarbete. 

  

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

  

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. I sådant fall kommer även 

barnen att bli åldersadekvat informerade om studien och de ges då också möjlighet att besluta 

om sitt eget deltagande. 

  

Vi vore väldigt tacksamma om ni vill vara med i vår undersökning och medverka till ny 

kunskap! 

  

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information! 

  

Vänliga hälsningar, 

Viveca Kinnestam och Karolina Jantz 

 

Tel. 07-XXXXXXX, 07-XXXXXXX 

Mail: xxxx@gmail.com, xxxx@gmail.com 

Handledare: Thomas Backlund 

Södertörns högskola 

Mail: xxxxx@sh.se 
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Formulär för samtycke till deltagande i studie. 

  

 

  

  

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

  

  

Barnets namn: ……………………………………………………………………………. 

  

 

  

Vårdnadshavares namnunderskrift/er………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                          

  

Formuläret återlämnas till ert barns ansvarig pedagog senast den DATUM. Om du/ni inte 

samtycker till att medverka i studien så bortse från detta brev. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Informera om:  

Syftet med vår studie; 

Att undersöka vad pedagoger omtalar makt i barns lek.  

Upplägget för intervjusamtalet;  

Först kommer vi att fråga några övergripande frågor om er, därefter tittar vi på en-två 

videoklipp från dagarna vi var här förra veckan, för att sedan diskutera dem. 

Efter det kommer vi att ställa lite mer generella frågor utifrån fem teman vilka är: 

1. Vilka uttryck av makt som framträder i barns lek. 

2. Maktens påverkan på leken. 

3. Makt kopplat till kunskap och utveckling.  

4. Varför barn ger uttryck för makt  

5. Makt med koppling till styrdokument 

 

Syftet med videoinspelningarna;  

Makt kan vara svårt att diskutera utan att ha någon situation att koppla det till. Vi har därför 

valt att ha med videoklipp på aktiviteter från er verksamhet som ni gärna får relatera era svar 

till. Men inte nödvändigtvis om ni kommer att tänka på andra situationer/händelser där ni 

uppfattar att makt utövas bland barnen.  

Forskningsetiken: 

Hela vår forskning styrs av forskningsetiska principer. Individskyddskravet är en självklar 

utgångspunkt och innebär att individer inte får utsättas för kränkning eller förödmjukelse samt 

fysisk eller psykisk skada. Individskyddskravet kan delas in i fyra allmänna huvudkrav vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att vi informerat er om vårt syfte. Samtyckeskravet innebär att ni 

och de berörda vårdnadshavarna har godkänt er medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att 

vi ger ett förtroende för att era uppgifter förvaras oåtkomligt för andra. De filmer och 

anteckningar vi gjort ska inte kunna spåras till er. Vi skyddar er identitet, vi skriver inte ned 

förskolans namn, barnen eller era namn i våra anteckningar. Nyttjandekravet handlar om att allt 

vi samlar in i form av data endast skall användas till denna forskning och inget annat. När 
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uppsatsen är färdig kommer vi att radera data. Slutresultatet publiceras digitalt genom 

publikationsdatabasen DiVA. Vi kommer att delge er detta när den är godkänd, någon gång i 

januari/februari 2019. 

 

Öppningsfrågor: 

Berätta gärna om er bakgrund!  

 följdfrågor:  

Vad har ni för utbildning/ar? 

Hur lång yrkeserfarenhet har ni av förskolan?  

- Vad innebär begreppet lek för er i förskolan? 

- Vad innebär begreppet makt för er mellan barnen? 

Visa klippen. Diskutera klippen med hjälp av frågorna: 

(“Makt syns inte som fenomen, det är vad någon gör eller säger som kan förstås som makt“ vi 

har därför valt att titta på vad pedagoger ser och hör av vad barnen gör som kan förstås som 

makt.) 

- Hur uppfattar ni det som barnen gör (i videoklippet)?   

- Hur uppfattar ni att makt framträder i videoklippet?  

- Finns det något barnen uttrycker verbalt som kan uppfattas som makt? 

- Finns det något som barnen uttrycker kroppsligt som kan uppfattas som makt? 

- Hur uppfattar ni att makt utövas mellan barnen här? 

___________________________________________________________________________ 

Teman med underfrågor som vi kan ställa  

-Vi avgör under intervjun vilka frågor som ställs 

1. Uttryck som uppfattas som makt 

- Vilka uttryck i barns lekar uppfattar ni har med makt att göra? 

- Kan ni ge exempel på när och hur barn ger uttryck för makt i leken? 

  följdfrågor: 

  Hur uppfattar ni att barn yttrar makt genom verbal kommunikation?  

  Hur uppfattar ni att barn använder sig av makt genom kroppsspråk och gester? 
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- Vilka uttryck uppfattas som en stor maktutövning och därmed ger stor påverkan? 

- Vilka maktutövanden bland barnen är återkommande? 

 

2. Maktens påverkan på leken 

- Hur anser ni att leken påverkas av makt? 

- Vilka roller intar barn i lek? 

följdfrågor:  

Hur använder de sig av dessa roller för att utöva makt? 

Uppfattar ni att det finns det maktskillnader i olika roller?  

Om de svarar att barn inte intar olika roller:  

   Vad ser ni för orsaker till det? 

- I vilka lekar har makten en mer framträdande roll? 

följdfråga: Vad använder barn makten till då? 

- Hur uppfattar ni att barn ger uttryck för makt på ett positivt respektive negativt sätt i lek? 

följdfråga: På vilka sätt? 

 

3. Makt kopplat till kunskap och utveckling  

I er barngrupp finns barn i blandade åldrar och därmed skiljer de sig i sin utveckling.  

- Hur uppfattar ni att det har betydelse för den makt de ges utrymme att utöva mellan 

varandra?  

- Uppfattar ni att det finns en koppling mellan barns utveckling och maktutövande? 

följdfrågor:  

om ja: Ge exempel på vilka sätt det kan vara.  

om nej: Kan barns utveckling påverkas av maktutövanden?  

 På vilka sätt? 

- Finns det barn som utövar makt i lek och andra som inte gör det?    

följdfrågor:  

 Varför tror ni att det är så?  
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Finns det barn som underordnar sig andras makt? Vad beror det på?  

4.  Varför barn ger uttryck för makt  

- Varför tror ni att makt används i lekar?  

- Vad är det barn ger uttryck för när de använder sig av makt i leken? 

- Vad tänker ni att barn påverkas av när de utövar makt? 

 följdfråga: Hur lär sig barn att använda makt? 

- Hur kan barns utövande av makt i lek kopplas till den verklighet de lever i? 

- Uppfattar ni att det finns likheter mellan vuxnas användande av makt och barns 

användande av makt? 

följdfrågor:  

  om ja: På vilka sätt? Vad kan det bero på? 

  om nej: Varför inte? 

- På vilka sätt uppfattar ni att makt kan vara en viktig del i barns lekar? 

 

5.  Makt med koppling till styrdokument  

Eftersom leken ges så stor plats i läroplanen funderar vi över hur begreppet makt kan förstås i 

olika termer som tas upp i läroplanen. 

- Vilka delar i läroplanen för förskolan ser ni kopplade till makt? Berätta gärna varför. 

När vi granskat Läroplanen så upptäckte vi att maktbegreppet inte finns med. Vad vi kan se så 

finns det några begrepp som är centrala, ex: Jämställdhet, inkludering, exkludering, normer, 

socialt samspel, demokrati, kommunikation, inflytande, delaktighet och kunskap.  

- Vi undrar därför hur och på vilka sätt ni uppfattar att makt kan kopplas till begrepp i 

läroplanen? 

- Vilken kunskap behöver ni som pedagoger för att kunna förstå barns maktutövanden 

som förekommer? 

- Vilken roll anser ni att ni har utifrån läroplanen till att stödja barn i deras lek i 

förhållande till deras maktutövanden? 

Avslutande frågor: Hur upplevde ni gruppintervjun? Vill ni lägga till eller kommentera något 

som vi inte tagit upp kring dagens tema, men som är värdefullt? Tack! 
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Bilaga 3 - Arbetsfördelning 

 

För att upplysa om hur arbetet har fördelats mellan oss som gjort studien vill vi här ägna en del 

åt att redogöra för det. Till en början gjorde vi ett upplägg av hur vi tänkte oss studien och 

därefter letade vi litteratur inom vårt forskningsområde. Först och främst vill vi mena på att vi 

har kompletterat varandra i varje del av studien. Vårt samarbete har fungerat väldigt bra och att 

skriva tillsammans har förgyllt studien med olika perspektiv och kompetenser. Det har inte 

alltid varit lätt såklart, men vi har alltid tänkt på studien som en process. Den empiriska 

insamlingen av data har skett gemensamt och vi har båda skapat underlag för stödfrågor till de 

två intervjusamtalen vi haft, vilka vi båda också deltagit i vid båda tillfällena.  

Transkriberingarna fördelades genom att vi tog ansvar för varsitt intervjusamtal. Dessa gick vi 

sedan igenom tillsammans och kunde då gemensamt utläsa de diskurser som uppkom. Alla 

studiens delar har bearbetats av oss båda, där vi mer eller mindre lagt olika fokus på olika 

teman och tillfört litteratur-kopplingar men som också har genomsyrats av bådas reflektioner. 

Studien har skrivits i ett gemensamt dokument. Även om vi stundtals skrivit på studien vid 

olika tidpunkter har vi med största del skrivit och reflekterat tillsammans i samma stund. Vi har 

skrivit sammanflätat och i stort sett skrivit varannan mening. Vi vill avsluta med att nämna att 

vi kan konstatera att studien gett oss en bredare kunskap om maktförhållanden och maktens 

förekomst i barns lekar, denna bredd på studien hade aldrig skapats utan vår ambition, 

varandras stöd, glädje och nyfikenhet. 

 


