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Syftet med denna undersökning är att granska barns maktroller i leken. 
Intervjuer har genomförts med åtta förskollärare i semistrukturerad form. 
Resultatet påvisade att makten är en stor del av barnens vardag. Slutsatsen är 
att det finns många olika roller i förskolan och att dessa varierar beroende på 
gruppkonstellationer och aktiviteter. Den främsta rollerna som utspelar sig i 
förskolan är ledarrollen som kan delas in i två kategorier, den positiva ledaren 
och den negativa ledaren. Antingen kan ledaren enligt undersökningens resultat 
vara en positivledare som för gruppen framåt, eller en negativledare som endast 
ser till sig själv och sina egna behov. Resultatet påvisade att den negativa 
ledaren oftast använder makt i form av våld och/eller i form av kränkande 
ordval i förskolan. De barn som i resultatet kallas för goda ledare styr leken 
genom att vara en positiv förebild med god kommunikativ förmåga samt genom 
att vara inbjudande, nytänkande och påhittig.  
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1. Inledning 

Vi har under våra år som barnskötare sett att maktutövandet i leken är något som är 
en stor del av förskolans vardag. Vi vill ta reda på vad makt är i förskolans 
verksamhet samt vem som får makt och varför. Enligt våra erfarenheter ges barn med 
mycket idéer och mycket materiella ting makt i leken. Vi har sett att barn som har 
nyast kläder med den senaste seriefiguren på oftast hamnar i fokus. Vi vill även i vår 
undersökning granska barns maktroller i leken för att som förskollärare få en större 
inblick och förståelse om varför detta sker. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2010) tar upp många olika punkter strävansmål, vid närmare granskning av 
läroplanen hittar vi inte någon punkt som handlar om makt. Läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2010) talar runt makt i form av demokrati, sociala samspel, normer, lek 
och kommunikation som är delar av barns maktutövande. Att individers beteenden 
ändras i olika gruppkonstellationer och aktiviteter har uppmärksammats under 
tidigare erfarenheter. Detta vill vi undersöka närmre i våra intervjuer med 
förskollärarna för att se om vår uppfattning stämmer överens med deras. Kan detta 
ha något med hierarkin i de olika grupp- sammansättningarna att göra?  

I denna undersökning granskas även olika maktroller i barnens lek. Leken utvecklar 
många av barnens färdigheter så som kommunikation, inlevelse samt förmågan att 
lösa problem och samarbeta. Skolverket (2010)  menar att dessa färdigheter som 
utvecklas i leken är en stor del av det sociala samspelet. Samförstånd, ömsesidighet 
och turtagande är lekregler som bör följas för att minska det sociala maktspelet i 
leken (Sandberg, 2008). Vi anser i enighet med Sandberg (2008) att leken ofta ses 
som en tävling och ett maktspel och detta kan medföra en negativ påverkan på leken 
samt det sociala samspelet. Vi vill i och med denna undersökning därför ta reda på 
mer och bredda våra kunskaper om vilka roller det finns och hur makten kan komma 
till uttryck i barnens lek. Finns det barn som kommer i skymundan på grund av 
tävlan och brist på inflytande i leken? Enligt vår upplevelse och vår erfarenhet är det 
oftast samma barn som får störst makt i leken, vi vill undersöka varför det är så. 
Enligt Eriksson och Markström (2000) finns det fem olika roller som tilldelas de 
individer som ingår i en social konstruktion, dessa roller är syndabocken, clownen 
eller lustigkurren, optimisten, pessimisten och djävulens advokat. Vi vill i denna 
undersökning ta reda på om dessa roller existerar i verkligheten. Detta vill vi göra 
genom att intervjua förskollärare för att se om deras syn samt litteraturens syn om 
makt är densamma som vår. Vi vill även ta reda på om makten bland förskolebarnen 
ses som positiv eller negativ då vi själva inte kan fatta några beslut om detta.  Vi  har 
upplevt att barn med störst erfarenhet och kunskap får mest makt i en barngrupp. Vi 
har även gjort en tolkning utifrån tidigare erfarenheter att barn kan vinna makt med 
materiella ting så som leksaker, dataspel och kläder. En annan tolkning vi gjort är att 
barn även kan få makt genom att ha fysisk och psykisk kontroll över någon annan, i 
form av slag eller hot. Vår önskan med denna undersökning är att bredda kunskapen 
om barns makt i leken och vilka olika roller det finns. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet i denna undersökning är att ta reda på vilka olika maktroller som kan 
identifieras i barnens lek på förskolan, samt hur dessa kommer till uttryck.   

Frågeställningar: 

2. Hur ser förskollärarna på makt i leken i förskolan? 
3. Vilka maktroller kan finnas i barnens lek i förskolan? 

1.2 Uppsatsens disposition  

Under denna rubrik presenteras de olika rubrikerna undersökningen innefattar. 
Under den första rubriken, definition beskrivs centrala begrepp som använts i 
undersökningen. Bakgrunden ger en kort förklaring av vad bakgrundskapitlet 
handlar om. Detta kapitel består av underrubrikerna teoretisk forskning, generell 
bakgrund, studier och forskning om makt i leken och styrdokument. Kapitlet 
litteratursökning har också placerats under rubriken bakgrund, det gör den för att 
klargöra vart avhandlingen och artiklarna som används i undersökningen hämtats 
ifrån. Det tredje kapitlet, metodkapitlet, beskrivs bland annat hur arbetet gått till 
väga med intervjuerna som utförts. Avsnittet börjar med att ta upp forskningsansats 
och följs av datainsamlingsmetod, sedan beskrivs urval, genomförande, analysmetod, 
tillförlitlighet och sist forskningsetik. Under rubriken resultat presenteras 
undersökningens insamlade data och analyseras sedan utifrån undersökningens syfte 
och frågeställningar. I det avslutande kapitlet diskussion ställs tidigare litteratur i 
jämförelse till denna undersökning.  

1.3 Definition av begrepp 

Begreppen som är definierade är alla regelbundet använda i denna undersökning. Dessa 
begrepp är valda att definieras på detta sätt för att klargöra hur läsaren ska uppfatta ordets 
bemärkelse i denna undersökning. Dessa begrepp är socialt samspel, makt, maktspel och 
roll.   

Socialt Samspel 
Williams (2012) Beskrivning av socialt samspel är när det finns en kompetens att 
interagera med andra och fungera i leken som ett socialt sammanhang. 

Makt 
Eriksson & Markström (2010) skildring på ordet makt; Den person som har mest 
erfarenhet och kunskap eller materiella ting så som leksaker, än andra. Makt kan även 
uppstå genom fysisk kontroll över någon annan. I denna undersökning utspelar sig makten 
i leken. 

Maktspel 
Sandberg (2008) menar att maktspel är detsamma som att förhandla sig till en roll i leken 
eller barngruppen. 

Roll 
Eriksson & Markström (2010) menar att en roll är något som tilldelas en specifik 
individ i en grupp. Rollen tilldelas ofta utifrån en eller flera av dessa alternativ: 
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normer, kön, etnicitet, status, erfarenheter och kunskaper. I en roll finns det 
förväntningar ifrån andra, men också ifrån sig själv.  
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2. Bakgrund 

Tre begrepp genomsyrar undersökningen, dessa begrepp är; makt, lek och socialt 
samspel. Makten i undersökningen ligger i fokus och undersöks med leken som 
verktyg, då leken är en stor del av det sociala samspelet. I den första delen av 
bakgrundskapitlet beskrivs styrdokument. Dessa två styrdokument är Läroplanen för 
förskolan (skolverket, 2010) samt barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009). I 
följande kapitel presenteras litteratursökningen där det förklaras vilka databaser och 
sökord som använts för att få fram fakta till undersökningen. Därefter presenteras 
den teoretiska bakgrunden, socialpedagogiken, som är det perspektiv 
undersökningen tar stöd i. Där används relevant litteratur om makt och roller som är 
hämtad ur Eriksson och Markström (2000). Denna teori valdes ut för att besvara 
undersökningens syfte och frågeställningar. I fjärde underrubriken, generell 
bakgrund, introduceras relevant litteratur för undersökningen (Williams 2012, 
Sandberg 2008, Markström 2000, Rasmusson och Erberth, 2008). I femte och sista 
delen, studier och forskning om makt i leken, tas vetenskaplig forskning gällande 
makt upp med hjälp av fem artiklar (Cohen 2008, Corsaro 2012, Dennis & Stockall 
2015, Tallberg Broman 2006, Jordan 1996) samt en avhandling (Dolk 2013) om makt 
och maktroller.  

2.1 Styrdokument 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) beskriver mål som verksamheten ska 
sträva efter att uppnå. Den innehåller inga specifika mål som barnen ska uppnå utan 
det är mål som pedagogerna och verksamheten ska sträva efter. Läroplanen ska ge 
pedagogerna riktlinjer om vad Skolverket (2010) anser är viktigt att ha i åtanke.  
Skolverket (2010)  tar bland annat upp att förskolan ska sträva efter att visa hänsyn 
och respekt för med människor, läroplanen tar även upp att demokrati och rättvisa är 
av stor vikt för att alla barnen ska trivas och lockas till lek. De vuxna pedagogerna i 
förskolan ska vara goda förebilder och visa på ett gott beteende för att hjälpa barnen 
att utvecklas till etiska och respektfulla individer, detta för att motverka kränkningar 
och utveckla dagens samhälle till det bättre. Leken beskrivs som viktig och hjälper 
barnen att utveckla sig själva och sitt lärande. Vidare beskrivs det att barn i leken 
utvecklar en rad viktiga faktorer som sitt sociala samspel, sin kommunikation, 
turtagning och etik och moral. Förskolans miljö ska locka till lek och vara en trygg 
plats där barnen kan utmanas och lockas till att leka och på så sätt utvecklas och lära. 
I förskolan ska de även möta vuxna som engagerar sig i sociala samspel både mellan 
vuxen och barn, och mellan barnen i barngruppen. Det är viktigt att de vuxna ser till 
varje barn. Det står i läroplanen att leken skall användas som medel för att främja 
barnens utveckling. Leken är extra värdefull då barnen genom den kan bearbeta 
upplevelser, erfarenheter och känslor (Skolverket, 2010). Leken i förskolan sker till 
störst del mellan barnen, med stöd från arbetslaget, lärandet skall därför baseras på 
att barnen lär av varandra, likväl som att barnen lär av de vuxna i sociala samspel. 
“De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig 
och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, 
praktiska, sinnliga och estetiska” (Skolverket, 2010, s.7). 

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla 
förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand 
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omfatta dem. Förskolans ska aktivt arbeta för att påverka och stimulera barnen att 
ständigt utvecklar  

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga att ta hänsyn till 
och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa 
andra, 
• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika 
etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, 
• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social 
bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och 
• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö (Skolverket, 
2010, S.8). 

Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) är även den ett viktigt styrdokument som 
bland annat tar upp att alla barn har samma rättigheter, oavsett kön, etnicitet och 
bakgrund, vidare skrivs det att varje barn har rätt till utveckling och att bli lyssnad på. 
Barnkonventionen tar även upp att diskriminering inte får ske och att barnet har rätt 
till lek, vila och fritid. 

2.2 Litteratursökning  

I undersökningen har vi sökt efter vetenskapliga artiklar i databaserna Eric 
(EBSCOhost), och Google Scholar, och använt sökorden ”teaching methods”, 
”childhood education”, ”preschool”, ”social power”, ”children” eller ”social hierarki”, 
”förskola”, ”lek”. Sökningen begränsades sedan till artiklar som var peer rewieved, 
och sedan till de som var skrivna från år 2005 och framåt. Sökningen efter en 
relevant avhandling gjordes i databasen Swepub med sökorden ”makt” och ”förskol*”, 
även där begränsades sökningen till avhandlingar som var peer rewieved. Detta 
resulterade i fyra relevanta och värdefulla artiklar samt en avhandling. Öhmans 
(2012) föreläsning sökte vi efter på Ur.se då denna nämndes i en av intervjuerna. 

2.3 Teoretisk bakgrund  

Socialpedagogiken är den teori som ligger till grund för undersökningen om barns 
makt i leken som socialt samspel. Eriksson och Markström (2000) menar att 
maktaspekten är en central del i mötet av människor, och då sociala situationer ska 
studeras blir makten ett verktyg för att förstå sociala relationer.  Begreppet, makt kan 
ses som en egenskap men också en relation. Makt är även något som används för att 
förstå olika relationer och är något som tydliggör människans sociala relationer. En 
individ som kan genomdriva sin egen vilja och få den uppfylld av en annan individ är 
utmärkande för en maktrelation. Eriksson och Markström (2000) menar att 
maktutövning för det mesta sker på ett indirekt sätt, och att det finns fyra sociala 
tekniker för just maktutövande. Den rättsliga regleringen är den första tekniken, 
denna innebär tvångsmakten och monopolen den offentliga sektorn och staten har. 
Förhandling är den andra tekniken, då makten bestäms genom avtal eller frivilliga 
gemensamma uppgörelser. Den tredje tekniken då de berörda parterna själva 
arrangerar sin verksamhet kallas för självförvaltning. I och med den fjärde tekniken, 
marknaden, leder den fria konkurrensen till framträdandet av en lösning. Alla dessa 
typer och strategier för maktutövande kan i stor utsträckning påverka individer och 
grupper, och i vissa fall lett till att grupper på olika sätt marginaliserats, det vill säga 
ställts utanför samhället.   
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Eriksson och Markström (2000) tolkar och beskriver Max Webers synsätt på makt 
och beskriver att han såg makt som ett förhållande mellan undertryckta och härskare. 
Enligt Weber finns det två maktrelationer som han beskriver som motpoler, dessa är; 
När den härskande använder sig av fysiskt våld eller hot på den undertryckte och i 
den andra beskrivningen beskrivs det att maktutövandet blivit godkänt och 
accepterat av den undertryckte.  

Eriksson och Markström (2000) menar att människan skapas i interaktion med 
andra och är en individ som fungerar bäst i grupp. I en grupp tilldelas och intar 
människor olika roller, dessa roller är inte permanenta utan kan ändras och 
omförhandlas utifrån hur situationen förändras, detta kallas konvergens. I en grupp 
behöver inte ledaren vara den som låter mest eller tar initiativen, tvärtom kan en 
ledare vara tystlåten men ha en retoriskförmåga och på så sätt styra andra i tystnad. 
Enligt Eriksson och Markström (2000) finns det fem olika roller att tilldelas, dessa 
är:  

 Syndabocken är en individ som beskylls för alla dåliga egenskaper i gruppen. 
Exempelvis kan detta uppstå när en konflikt uppstått, exempelvis om en leksak 
gått sönder ”Det är Kims fel!”. 

 Clownen/Lustigkurren en pojke eller flicka som inte vill diskutera obehagliga 
och känsliga saker utan gör om dem till skämt och lustigheter. Detta kan ske 
när ett barn får skäll, men även när barnet ska säga vad han eller hon tycker 
och inte vill delge sin åsikt.  

 Optimisten är en person som har i uppgift att uppmuntra gruppen och ser till 
att de flesta situationer slutar på ett bra sätt, exempelvis vid städning när en 
grupp av barn inte vill städa och optimisten gör om städningen till en lek för 
att behålla en god stämning.  

 Pessimisten personen som tycker att allt är orättvist och som klagar och tycker 
det mesta är tråkigt, förslagsvis någon som ser främst till sig själv och anser att 
hon/han blir orättvist behandlad fast situationen inte är sådan. Exempelvis 
“Jag får aldrig vara pappa”.  

 Djävulens advokat är pojken eller flickan som alltid vill hitta brister och har 
negativa synpunkter på allt som sker. Exempelvis när ett barn säger “du kan 
inte vara pappa för pappor har keps”.    

Eriksson och Markström (2000) menar att rollförändringar är något som sker hela 
tiden och kan leda till självförändring. När ett barn tilldelas en ny roll inom 
socialpedagogiken ges barnen en möjlighet till att testa andra, nya, identiteter. När en 
ny roll tilldelas kan det bland annat bero på samhälleliga förändringar så som 
ändringar inom familjen eller olika gruppkonstellationer. Det kan också bero på vad 
det är för slags aktiviteter, om man känner sig bekväm eller inte. Känner man sig t.ex. 
obekväm kan det ske en rollförändring till att bli clown eller lustigkurre och störa 
aktiviteten. En rollförändring kan kännas skönt men också ge instabilitet hos 
personen ifråga. En grupp kan även förändras på grund av dess historia som påverkar 
gruppsituationen, roller och förväntningar. Det beror på lite vart i grupputvecklingen 
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ett barn befinner sig, är det en medlem, en ny medlem, blivande medlem eller 
fördetta medlem i dessa medlemskap är barnen tilldelade de roller de förväntas 
upprätthålla 

Eriksson & Markström (2000) menar att ledaren förväntas strukturera och regissera 
leken i form av bland annat tilldelning av roller. Det finns en förväntan hos både 
ledaren och övriga rollinnehavare i leken att rollerna följs. Följs inte dessa roller, och 
det blir för mycket ändringar i leken, kan konflikter uppstå. Dessa konflikter bör lösas 
genom ömsesidig kommunikation för fortsatt lek. Vidare menar Eriksson och 
Markström (2000) att individer kan bli tilldelade en roll utan att de är medvetna om 
det, det kan tillexempel vara så att en individ har blivit tilldelad rollen clown även om 
denna inte är med i leken. När en maktfördelning sker i leken kan divergens uppstå, 
vilket innebär att en individ kan få en oönskad roll. Det kan även ske en 
resocialisering, det vill säga att det sker en omförhandling av en viss roll, detta kan 
dessvärre leda till att barnet utesluts helt ur gruppen och leken. Oftast ingår barnen 
inte endast i en grupp utan är medlemmar i flera, i dessa olika grupper har individen 
oftast olika karaktär och personligheten påverkas alltid av omgivningen och barnets 
egen tolkning. Denna personlighet, själv, påverkas av de sociala relationer en individ 
har då självet definieras i ett förhållande till individens icke-själv. Det vill säga att en 
individ formas efter ens egna och andras åsikter och förväntningar samt relationer till 
andra. Enligt Eriksson och  Markström (2000) menar Foucault att makten alltid 
finns i alla sociala relationer.  De anser också att makt inte är en egenskap eller något 
att beslag ta utan att makt är manipulativt och att man utövar den genom att använda 
sig av olika tekniker. Makt är ingenting en individ äger, det är någonting individen 
utövar, anser Foucault. Foucault menar enligt Eriksson och  Markström (2000) att 
lärare innehar expertkunskaper om makt då en lärares åsikter och syn på normer och 
värden ofta speglar av sig på eleverna. Denna typ av makt menar Foucault sker i de 
“godas” namn (Eriksson & Markström, 2000). 

2.4 Generell bakgrund  

Williams (2012) skriver att det sker ett lärande i leken. Hon anser att det sociala 
samspelet, som bland annat uppstår i leken mellan barn, är en nödvändighet för att 
utveckla ett lärande om empati och förståelse för andra. I leken finns det även 
möjligheter att bearbeta erfarenheter och dramatisera delar av det verkliga livet i 
form av rollspel, dessa delar kan också styra över lekens innehåll. Barn i förskolan är 
skickliga på att utveckla strategier för att exkludera andra från deras lekar. Williams 
(2012) menar att de gör detta för att skydda sin lek. Det utvecklas speciella 
samtalsmönster i barngruppen där vissa barn alltid blir mer aktiva än andra i att 
kommunicera. Barnen tar sig an roller som den tyste eller den som pratar mer, och 
fastnar lätt i dessa roller då gruppkonstellationen är densamma. Det är 
förskollärarens uppdrag att tillämpa strategier som gör det möjligt för alla barn att få 
sin röst hörd. Williams (2012) anser att barnen lär sig mycket av varandra, och 
utvecklas i samspelet mellan dem. Hon anser vidare att det är av stor vikt att barnen 
utvecklar den sociala kompetensen och en uppfattning av vad det innebär att ha en 
hög kvalitet på interaktionen mellan individer. Williams (2012) betonar vikten av att 
barn bör ges möjlighet till att testa olika roller för att utveckla en djupare förståelse 
för andra perspektiv. Hon menar med detta att det är extra värdefullt om ett barn får 
chansen att testa på rollen som elev, men även som lärare (Williams, 2012). Det är 
därför viktigt att barn lär sig att hantera situationer både som ledare och som 
deltagare.  
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Enligt Öhmans (2012) föreläsning menar hon att barn uttrycker sig genom lek samt 
förhandlar sig genom leken genom att exempelvis komma överens om vem som får 
vara med och leka, vem som inte får vara med. Öhman (2012) menar att det ständigt 
pågår ett relationsarbete mellan barnen där de försöker interagera med varandra för 
att skapa en vänskap. Ett relationsarbete kan också innebära att barn blir osams och 
bråkar om något. Det är i bland annat dessa relationsarbeten barnen lär sig om hur 
man bör fungera i samspel med andra.  I intervjuerna får Öhman (2012) reda på att 
barn tycker det är viktigt att vara mätt och känna sig trygg och känna tillhörighet, 
detta liknar Öhman (2012) till en pyramid som består av fem steg. Det första steget är 
att få sina behov tillfredsställda i form av exempelvis näring, det andra steget är att få 
känna trygghet, det tredje steget är att få delta i en gemenskap och att känna kärlek, 
sedan kommer individen till steget där självkänslan utvecklas och sist till steget där 
han eller hon självförverkligar sig själv. Öhman (2012) tar upp att leken är bland det 
viktigaste och mest grundläggande i ett barns liv. Och i intervjuerna har ett barn tagit 
upp att det allra viktigaste är att få vara med att leka, att delta i en gemenskap. 
Öhman (2012) tar upp begreppet lekvärldar, detta beskriver hon “som när barn hittar 
på”, “nu är jag pappa, och nu ska jag gå ut och gå med min hund”, barnet har tänkt ut 
leken för sig själv, funderat ut sin roll och vilka olika roller det ska finnas med i leken. 
Barnet kan sedan dela lekvärld med någon annan, det kan hon eller han göra genom 
att bjuda in ett annat barn till leken. Ett exempel kan se ut på följande sätt “Kom, du 
kan vara min vän” och “du har också en hund och nu ska vi gå ut och gå med våra 
hundar”. Det barnet som blir erbjudet en plats i leken kan antingen svara “Ja” eller 
“Nej” till att vara deltagande i leken. Detta kan barnet göra för att skydda sin lek från 
andra. Detta är precis vad de två barnen gör när det kommer ett tredje barn inte får 
vara delaktig i leken. Vidare berättar Öhman (2012) att det skiljer sig i barns sociala 
mönster. Hon menar att barn kan bli uteslutna på grund av att ett barn inte kan 
lekkoderna eller de roller barnen tilldelas. När detta händer menar Margareta att 
barn kan utveckla en dålig självkänsla och då inte utveckla sitt sociala samspel och 
sin förhandlingsförmåga. 

Rasmusson och Erberth (2008) menar att vad som utspelar sig i barnens rollek beror 
på kommunikationen mellan barnen. De förhandlar ständigt om vilken roll de har 
och vad som ska ske i leken. Barnets erfarenheter har en stor inverkan på rollekens 
handling och innehåll. Rasmusson och Erberth (2008) understryker att barnen lär 
och utvecklar många sidor av sig själva under rolleken. De får en inblick i samhällets 
uppbyggnad och funktion samt betydelsen av de yrkesgrupper som finns där 
samtidigt som de lär sig det konkreta innehållet i leken. Barnen får genom rolleken 
även en uppfattning för hur andra människor tänker och handlar då de lever sig in i 
en annan individs perspektiv. Citerat ur Rasmusson och Erberth (2008) ”genom att 
vara en annan lär barnet också något om sig själv genom att gå in i rollen och 
samtidigt förhålla sig till sin egen roll i verkligheten” (s. 158). En annan funktion av 
rolleken är att bearbeta händelser i barnets liv. Om barnet upplevt någonting de 
tyckte var obehagligt eller om de vill få en förståelse för någonting leker de om detta 
genom rollekar. De kan då ta kontroll över händelser och bearbeta dessa utan känslan 
av obehag och på detta sätt få ett grepp om vad denna händelse innebar och hur 
liknande händelser i framtiden kan hanteras. Det är till fördel om vuxna är med i 
barnens lek som deltagare och bevakar det som sker i leken. Det blir då möjligt för de 
vuxna att stötta barnen i bearbetningen av de obehagliga händelserna, eller att leda in 
leken på andra ämnen som den vuxna anser passar barnet. Denna taktik är kan även 
användas av arbetslaget på förskolan. Barn behöver ofta skapa sig en uppfattning 
kring olika ämnen innan de känner sig bekväma att diskutera dessa. Det underlättar 
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därför för barnen om arbetslaget deltagit i barnens lekar och lett dem in på ämnen 
som kommer att dyka upp i diskussioner framöver. Barnen har då redan en 
uppfattning kring ämnet och kan delta i diskussioner med en större säkerhet 
(Rasmusson & Erberth, 2008). 

2.5 Studier och forskning om makt i leken 

Dennis & Stackhall (2015) menar att barn i leken lär av varandra samt att barnen får 
en möjlighet att förbereda sig inför kommande verkliga händelser och konflikter som 
kan uppstå i framtiden då leken erbjuder barnen att undersöka olika identiteter. 
Vidare menar Dennis & Stackhall (2015) att det verbala språket är viktigt i barnens 
lek då de med hjälp av språket ska få en chans till att vara med och skapa sociala 
situationer för att utveckla sitt sociala samspel samt att utveckla sin identitet i leken. 
Kan barnet inte föra en social, verbal, kommunikation menar att barnet inte heller 
kan vara delaktig att utrycka sina behov och önskemål i leken. De menar även att det 
kan bli ett problem att uttrycka sina tankar och känslor. Vidare menar Dennis och 
Stackhall (2015) att barn som inte kan föra en verbal kommunikation kan få problem 
att ta del av det sociala umgänget samt problem att skapa framgångsrika relationer. 
De menar att barn med exempelvis verbala svårigheter kan få problem med det 
sociala umgänget då barn som inte kan föra en talan för sig oftast får problem med 
styrning och tolkning av leken. I dessa situationer kan barnen bli frustrerade och där 
med utöva en form av fysisk makt och tappa sina sociala relationer i leken helt 
(Dennis & Stackhall, 2015). Dolk (2013) menar att barnen ska ges delaktighet i leken, 
men att de är de själva som måste kliva in och ta plats och göra sin röst hörd. Leken 
är enligt Dolk (2013) den första sociala hierarkin ett barn möter. Om barnet har en 
lågstatusroll skriver Dolk (2013) att ett barn kan bli uteslutet och inte får vara 
delaktig i leken. Denna lågstatusroll kan framkomma om barnet beter sig 
annorlunda. För att få en högre roll i barngruppen krävs ett stort arbete ifrån barnet 
för att bli accepterad i barngruppen igen. För att ta sig in i gruppen igen krävs det 
oftast att barnet får ta roller i leken som exempelvis djur. Detta kan gynna barnet då 
de genom att acceptera att andra barn har en bestämmande roll över dem kan få 
inträde i gruppen igen. Makt behöver inte ses som något negativt, den kan vara direkt 
produktiv då den kan leda till nya kunskaper, erfarenheter och känslor. Det är i första 
hand inte genom regler och lagar som makt verkar, det är genom normer. Enligt 
Cohen (2008) syftar ordet normer på allmänt delade regler och förväntningar inom 
olika sociala konstruktioner Dessa konstruktioner kan vara små, men även stora som 
till exempel samhällen. Han kopplar även normer till makt. Han kallar dessa normer 
eller regelverk som finns inom varje institution för regimer av sanning. Normer får 
människor att omedvetet, och ibland medvetet, anpassa sig efter de delade regler och 
förväntningar som finns (Cohen, 2008). Enligt Dolk (2013) är barn väldigt medvetna 
om de normer och värderingar som finns, vilket kan bli synligt i deras lek. Jordan 
(1996) menar även hon att barn är medvetna om samhällets normer, men att barn 
provar på de satta reglerna och gränserna som finns för att se vad de kan göra. Vidare 
menar Jordan (1996) att genom att testa sig fram utvecklar barnens ut i den 
moraliska och empatiska delen. Hon menar att det är viktigt att barn får testa sig 
fram för att kunna förstå andra människors upplevelser, tankar och känslor. Vidare 
tar Jordan (1996) upp ett exempel där barn är väl medvetna om att de inte får bruka 
våld i förskolan, men att dem gör det ändå, oftast för att vinna makt i leken. Hon 
menar att förskolans personal kan vara en del i det då dem ibland höjer rösten och 
blir arg om någon gör fel. Detta sker då normerna verkar självklara eller naturliga i 
den sociala konstruktion där de finns, och detta gör dem oftast lättbegripliga. Den 
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som bryter mot normen i en grupp ses som konstig och får oftast en lägre 
maktposition (Dolk, 2013). Tallberg Broman (2006) skriver att etnicitet, kön och 
klass är kategorier som kan leda till hierarkisering både mellan barn och vuxna, samt 
att det är förskolans uppdrag att motverka dessa mönster mellan barnen och minska 
de hierarkiska relationerna. Denna form av normalisering kan ses som en strävan 
mot kontroll och ökad ordning och ett utövande av disciplinär makt enligt Foucaults 
terminologi, då detta formar individer efter en viss norm (Tallberg Broman, 2006).  

Öhman (2011) beskriver enkelt tillhörighet i sin avhandling som en social inkludering 
eller att “få vara med”. Motsatsen till detta är exkludering, vilket är ett maktuttryck 
som innebär uteslutning på grund av olika faktorer. Exkludering behöver inte endast 
ske för att barnet inte är omtyckt, utan sker ibland på grund av att barnen vill skydda 
leken. I Öhmans (2011) barnintervjuer berättar barnen att de stora barnen har mest 
makt i förskolan och de barn som är yngst har minst makt. Denna makt utspelar sig i 
den fria leken när barnen leker på egen hand. Makt bildas genom hierarkier i 
barngruppen och det är störst möjlighet att den äldsta får mest makt. Öhman (2011) 
menar dock att det inte alltid är så då vissa barn ibland blir tilldelad, attribuerad, 
makt. Detta barn blir kallad störst i barngruppen av de andra barnen även då han 
eller hon varken är äldst eller störst fysiskt. Att vara stor blir då ett begrepp för att ha 
makt bland barnen. Jordan (1996) anser att anledningen till att ett barn får makt i en 
barngrupp kan bero på att barnen har preferenser för varandra. Hon menar med 
detta att det finns ett samband mellan maktfördelningen hos barnen och deras 
personlighet, motiv och vilka allierade de har. Den framgång eller de misslyckanden 
barnen har i att vinna makt tycks bero på inre faktorer som dessa lika mycket som på 
vilken strategi de väljer att använda sig av (Jordan, 1996). De vuxna hade självklart 
mest makt ansåg barnen i Öhmans (2011) samtal och deltagande observationer. Hon 
beskriver även makt som en rangordning, där gruppsammansättningen styr vilket 
barn som har makten. Att söka efter någon att leka med är en tävlan för barnen där 
konkurrensen att framstå som attraktiva lekkamrater är hård. För att vara en del i 
gemenskapen gäller det för barnet att visa att han eller hon duger, och kvalificera sig 
för leken eller kompisarna i verksamheten. Att ett barn har en lekkamrat för dagen 
innebär inte alltid att barnet har någon att leka med nästa dag, tvärt om, då kan 
barnet vara utesluten ur leken. En av anledningarna till detta kan vara 
gruppsammansättningarna. Att ha en bästa kompis garanterar inte heller att barnet 
inte blir uteslutet ur leken. Öhman (2011) skriver att en bästisrelation blir 
asymmetrisk och baserad på makt då den inte är ömsesidig. Risken att bli bortvald 
och exkluderad ökar därför om till exempel Karl är bästa vän med Pia, men Pia är 
bästa vän med Minou.  I barnens lekar och samspel är exkludering ingenting ovanligt. 
De yngre barnen är väl förtrogna med ålders-storlekshierarkin då de ofta accepterar 
att bli exkluderade och avfärdade med anledningen att de är för små, eller att de inte 
tillhör femårsgruppen. Pojkar kan även bli avfärdade med anledningen att det är en 
lek endast för tjejer, och tvärt om. Det här är enligt Öhman (2006) snarare en strategi 
som barnen använder för att skydda leken och en etablerad gemenskap, snarare än 
ett maktutövande i sig.  

Enligt Corsaro (2012) menar Foucault att det finns två olika typer av makt, suverän 
makt och disciplinär makt. Den suveräna makten är när ett maktspel mellan två 
individer sker, i detta fall två barn. Den disciplinära makten är när individer formas 
för att passa in i samhället varken med eller utan deras samtycke. Vidare menar 
Foucault enligt Corsaro (2012)  att disciplinära befogenheter därmed är närvarande i 
förskolan men att de är obemärkta. Ett exempel på den disciplinära makten är då 
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arbetslaget i förskolan formar barnen att fungera i sociala sammanhang, genom att 
träna turtagande i exempelvis spel eller att vara tyst och lyssna då någon annan talar.  
Corsaro (2012) menar att rollekar låter barnen prova hur olika människor beter sig i 
olika situationer. Dessa lekar kan till exempel hjälpa barnen att skapa sig en 
förståelse för våra normer. Det är i det sociala samspelet med vuxna och andra barn 
som barnen lär sig hur de bör bete sig, och hur andra beter sig. Det är även i rolleken 
som barnen utmanar dessa normer och bestämmelser om hur det ska vara, och på så 
sätt kan skapa sig en egen uppfattning. Han lyfter att rollekar även är ett sett där 
barnen kan ta sig an roller för att utöva makt. Ett exempel han tar upp är då ett barn 
på drygt två år säger åt Corsaro att sätta sig i skamvrån då han inte gör som han blir 
tillsagd under en låtsaslektion. Barnet provar då en roll som lärare då han har 
erfarenhet av att läraren har makt samt att alla ska göra som läraren säger. I ett annat 
exempel skapas en konflikt i en observation då två barn leker man och hustru och ett 
tredje barn, som lekt katt vill vara med och vara man han också. Det är mannen och 
hustrun som har makten i denna lek och bestämmer därmed rollerna samt reglerna 
för leken. Tjejen tycker detta är omöjligt och understryker att hon anser att som 
kvinna kan hon inte ha två stycken män. Pojkarna förhandlar om rollerna med 
varandra och kommer sedan överens om att det kan finnas två män. Tjejen blir 
missnöjd med sin roll och tar sig an en roll som katt istället. Corsaro avslutar detta 
exempel med att skriva “So we see that role playing is fun, improvisational, 
unpredictable, and ripe with opportunities for reflection and learning.” (Corsaro, 
2012, s. 12), vilket uppfattas som han menar att tjejen fick en inblick i komplexiteten 
av relationer och genus. Avslutningsvis menar han att dessa rollekar görs för att testa 
eventuella framtida roller och vad makten för dessa roller innebär (Corsaro, 2012).  
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3. Metod 

I undersökningen används kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. 
Semistrukturerade intervjuer användes då intresset av öppna frågor var stort under 
intervjun samt för att kunna anpassa deltagarens svar med möjlighet för följdfrågor 
(Bryman, 2011). På så vis blir det mer trovärdigt att få en inblick i deltagarnas tankar 
kring ämnet, och det de själva väljer att lägga fokus på. Grunden till intervjun består 
av en intervjuguide som består av 26 olika intervjufrågor som ställs vill varje enskild 
deltagare. Se bilaga 2. Intervjufrågorna har diskuterats och noggrant valts ut för att få 
svar på undersökningens frågeställningar och syfte. Syftet i undersökningen är att ta 
reda vilka olika maktroller som kan identifieras i barnens lek på förskolan och hur 
dessa kommer till uttryck, samt att ta reda på hur olika maktroller kan utvecklas i det 
sociala samspelet. Undersökningen vill ta reda på vilka maktroller som finns i 
förskolan samt om makt ses som något negativt eller positivt. Undersökningen har 
följande frågeställningar som utgångspunkt för att kunna besvara syftet. 

 Hur ser förskollärarna på makt i förskolan? 

 Vilka maktroller kan finnas i barnens lek på förskolan? 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Forskningsmetoden som använts är kvalitativ metod med intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Efter diskussion tillsammans blev slutligen semistrukturerade 
intervjuer med halvstrukturerade frågor den valda metoden. Halvstrukturerade 
frågor innebär enligt Bryman (2011) att frågorna som ställs är öppna och ger 
möjlighet till följdfrågor. Denna metod valdes då vi ville få ta del av deltagarnas egna 
åsikter. Frågorna formulerades därför för att få fram förskollärarnas egna åsikter och 
tankar kring ämnet, och för att möjliggöra för eventuella följdfrågor. Materialet som 
framkommer vid intervjuer ger en trovärdig verklighetsuppfattning och är mer 
optimalt vid denna undersökning i och med att det är av intresse att få reda på 
deltagarnas egna erfarenheter och åsikter kring ämnet. Vid tillexempel en 
gruppintervju finns det en risk att allas åsikter inte framkommer och vid observation 
finns en risk att människans egna åsikter och erfarenheter kring ämnet ej 
framkommer (Stukát, 2005). 

3.2 Urval 

Åtta förskollärare från två olika förskolor valdes ut för att delta i undersökningen. 
Urvalet begränsades sedan till förskollärare på de förskolor vi har tidigare erfarenhet 
från. Sedan valdes förskollärare som arbetade på avdelningar med två- till treåringar, 
då undersökningen riktade in sig på och dessa I kommunen där undersökningen 
gjorts finns det en stor andel barnskötare och förskollärare, vi valde därför endast 
åtta stycken deltagare till intervjun då tidsramen för intervju och transkribering är 
mycket begränsad (Bryman, 2012). Vi var väl medvetna om att bortfall kan tillkomma 
och hade därför en extra förskollärare att intervjua om så fallet blev . Vi presenterar 
vårt urval i form av en tabell nedan som består av fiktiva namn på de åtta intervjuade 
förskollärarna. Sedan har vi presenterat förskollärarnas ålder, deras erfarenhet inom 
yrket i år. I sista spalten redogörs det vilken utbildning de intervjuade har.  
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Tabell 1: Presentation av de intervjuade 

Förskollärare Förskollärarens 
ålder 

Förskollärarens 
erfarenhet i år 

Förskollärarens utbildning 

Emelie 42 6  Lärare för tidiga år 

Karin 52 30 Barnskötarutbildning 
förskollärarutbildning 

Pernilla 58 37 Förskollärare 

Josefine 57 35 Barnskötarutbildning 
förskollärarutbildning 

Anna 47 15 Förskollärare  
Ekologisk ekonomi 

Birgitta 45 7 Lärarutbildningen 
kombinerad förskollärare 

Anja  46 17 Förskollärare 

Lisa 47 22 Förskollärare 

 

3.3 Genomförande 

Två förskolor valdes ut för intervju varpå cheferna på respektive förskola kontaktades 
och fick information om intervjun. Deltagarna valdes ut efter vilken ålder på barn de 
för närvarande arbetar med, då vi ville undersöka makt i åldrarna tre till fem år 
(Stukát, 2005). Deltagarna kontaktades via telefon eller personlig kommunikation 
och de som tackat ja till intervjun fick sitt eget missivbrev i handen. Detta för att 
deltagarna skulle få full information om vad deltagandet innebär. Se bilaga 2. 
Intervjudeltagarna delades upp i två grupper på två olika förskolor. Vi delade upp 
intervjuerna mellan oss och intervjuade därmed fyra deltagare var. Tiden för 
intervjuerna varierade mellan 30 och 40 minuter för varje deltagare. Alla intervjuer 
sparades på bandspelare för att kunna transkribera intervjun till papper. När en 
förskollärare intervjuades lämnades barngruppen, och intervjuare och förskollärare 
satt i ett ostört rum. Intervjufrågorna skrevs med stöd av undersökningens syfte och 
frågeställningar. Under intervjun lades det fokus på tydlighet då intervjuarna ställde 
frågor som var enkla, korta och begripliga. Intervjufrågorna var öppna, med det 
menas att vi är flexibla och tar tillvara på det som den deltagande förskolläraren 
anser är viktigt. Intervjuarna visade även hänsyn till deltagarna i intervjun genom att 
låta de intervjuade förskollärarna prata till punkt samt ge dem tid till att fundera 
(Stukát, 2005) 

3.4 Analysmetod 

Intervjuerna transkriberades på varsitt håll, sedan jämfördes svaren för att få syn på 
likheter och skillnader i de intervjuades svar på respektive fråga. Sedan jämfördes de 
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intervjuade förskollärarnas svar med litteraturen för att se om undersökningen 
stämmer överens med litteraturen som används.  En tabell användes för att få klarhet 
i vem som svarat vad när undersökningen sammanställdes. I denna tabell tilldelades 
de intervjuade förskollärarna fiktiva namn, detta för att hålla de deltagande 
anonyma. Då resultatet sammanställdes strukturerades intervjusvaren upp efter de 
frågeställningar och syfte undersökningen har. 

3.5 Tillförlitlighet 

I och med att vi ville få reda på deltagarnas egna erfarenheter och åsikter spelades 
intervjuerna in på en bandspelare för att sedan transkriberas. Detta för att få fram en 
trovärdig verklighetsuppfattning. Genom att spela in intervjuerna kunde vi lyssna 
igenom intervjuerna flera gånger för att inte missa någon viktig detalj (Bryman, 
2011). Vi valde att intervjua en förskollärare i taget för att få fram så mycket 
information som möjligt, samt för att alla skulle få en chans att framföra sina åsikter. 
Vi använde oss av en intervjuguide som innehöll halvstrukturerade frågor. Frågorna 
som ställdes i intervjuerna var öppna och gav möjlighet till eventuella följdfrågor 
(Bryman, 2011). Detta gör våra intervjuer trovärdiga. Åtta förskollärare valdes ut för 
att intervjuas då tidsramen för undersökningen var mycket begränsad. I tabellen 
nedan presenteras de intervjuade förskollärarna, namnen är fiktiva för att hålla de 
deltagande anonyma.  

3.6 Forskningsetik 

I denna undersökning har Vetenskapsrådet (2011) fyra etiska riktlinjer, 
informationskravet, konfidentitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet 
beaktats. Deltagarna har blivit informerade om att intervjun är frivillig samt att de 
kan avbryta intervjun när de än vill. I detta fall har deltagarna tagit del av 
informationskravet både muntligt och skriftligt med ett missivbrev deltagaren fick 
läsa och signera innan intervjun gjordes. Ingen annan än vi som författare kommer 
att få reda på vem som sagt vad eller vilken förskola de intervjuade arbetar på. 
Deltagarna har själva fått bestämma över sin medverkan i intervjuerna och därmed 
uppsatsen samt fått information att de har medbestämmande. När arbetet är slutfört 
förstörs de inspelade ljudfilerna samt transkriberingen från intervjuerna. Därmed 
säkerställer vi att det inspelade materialet endast kommer att användas till denna 
undersökning.  
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet samt resultatanalysen från intervjuerna som 
gjordes. En tabell har används för att få en lätt översikt över de som medverkat på 
intervjuerna, denna tabell finns under kapitlet urval. I resultatdelen besvaras 
undersökningens syfte och frågeställningar. Avsnittet är uppbyggt med rubriker som 
beskriver innehållet i texten. I första rubriken beskrivs de intervjuade förskollärarnas 
syn på makt i leken. Under andra rubriken beskrivs vilka roller som finns i barnens 
lek i förskolan.  Avsnittet är uppbyggt med olika rubriker som beskriver innehållet i 
texten. I första rubriken beskrivs de intervjuade förskollärarnas syn på makt i leken. 
Under andra rubriken beskrivs vilka roller som finns i barnens lek i förskolan. 

4.1 Makt i leken i förskolan 

Makt för förskollärarna är när man får andra att göra som man själv vill, och att 
situationen påverkas positivt till sin egen fördel. Resultatet pekar på att alla 
förskollärare är överens om att det oftast uppstår fysiska konflikter när man inte för 
verbal kommunikation Det kan även uppstå fysiska konflikter i leken mellan barnen 
när det är konkurrens om leksaker eller när det är flera starka viljor inblandade och 
alla dessa viljor vill bestämma i leken. De intervjuade förskollärarna menar att det 
kan finnas samspel mellan maktspel och dessa fysiska konflikter, men att det inte 
måste vara så. 
 
Majoriteten av förskollärarna menar att de barn som har mycket makt i leken har väl 
utvecklad verbal kommunikationsförmåga och kan förhandla sig fram genom leken. 
Anja berättar att “De har kommit verbalt väldigt långt. De beror helt på vilken lek det 
är, men oftast har de en förmåga att motivera de andra i leken och hur de ska utforma 
den, en förmåga att förhandla” (25 november 2015). Minoriteten av förskollärarna 
anser att makt kan bero på materiella ting så som kläder eller vem som kan de nya 
häftiga lekarna. De förskollärarna menar att uteslutning kan ske vid fel klädval eller 
om man inte har det nyaste spelet. I resultatet blev det tydligt att alla förskollärare är 
överens om att det finns positiva och negativa ledare i grupperna. Den positiva 
ledaren menar de bjuder in till lek, är hjälpsam och har en förmåga att se sitt eget 
samt de andra barnens behov. Den negativa ledaren menar förskollärarna kan vara 
osäkra i sig själva grunden och försöker att må bra på andras bekostnad. 
 
Maktförhandling är något som förskollärarna ser princip varje dag. Det kan 
exempelvis vara att barnen säger “om jag sätter mig på gungan så ska du snurra mig” 
ett annat exempel är “om jag sitter på cykeln så ska du springa och skjutsa på så jag 
får fart” eller i ett annat fall då barnen väljer vilka som får vara med och leka och 
utesluter sedan de barn han eller hon inte vill ha med i leken. Majoriteten av 
förskollärarna nämner även att “hot” är något som förekommer väldigt ofta i 
förskolan, hoten består av meningar som “du får inte komma på mitt kalas” eller “då 
är du inte min bästa kompis längre”. Att makten utvecklas i den så kallade “fria 
leken” blev tydligt under intervjuerna. I den fria leken har barnen större frihet att 
styra och ställa själva. Birgitta säger att “Annars har vi ju koll på läget, och fördelar 
och stöttar och dämpar för all del. Men just i den fria leken som ofta sker efter lunch 
när alla ska ha sina raster och barn ska sövas, då får de ju utrymme (25 november 
2015).  
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De intervjuade förskollärarna tror inte att barnen är hundra procent medvetna om 
samhällets normer, men någonstans är de medvetna ändå. Kanske inte så medvetna 
att de kan uttrycka det. Men de har en känsla för rätt och fel. Emelie säger “Man vet 
inte hur medvetna dom är om sånt. Dem vet ju i stora drag vad man får och inte får 
göra. Och sen i leken så testar dom ju det här, så klart. Men, helt medvetna är dom ju 
inte” (23 november 2015). Karin säger att hon tror barnen är medvetna om normerna 
i samhället till viss del. “Jag tycker våra som vi har nu är så små. Men jag menar man 
blir ju ändå påverkad av samhällets normer utifrån det liv man lever hemma. Och där 
har man ju olika förutsättningar då beroende på hur många det finns och hur många i 
en familj man måste ta hänsyn till, eller inte. Och det är ju ganska tydligt” (23 
november 2015). 

Här nämns det olika alternativ om nackdelar med makt i förskolan, några av de 
exempel som tas upp är att det finns för lite tid för förskollärare/pedagoger att vara 
delaktig i barnens lek. På grund av tidsbrist menar några av förskollärarna att man 
inte kan se allting och att de önskar att det fanns mer tid till att stötta, hjälpa, stärka 
och ibland dämpa barn som tar för mycket negativ makt. Två förskollärare nämner 
maktens nackdelar som att leken kan bli väldigt ensidig i och med att samma barn 
bestämmer lekreglerna, regisserar leken samt att negativa ledare gärna utnyttjar sin 
maktposition till att få andra barn att göra som de vill för att få vara med och leka. 
Citerar Pernilla “Men vi måste ju bidra till att det bli en bättre fördelning så att alla 
känner att dom är sedda och har ett värde, tycker jag är jätteviktigt. Att det som jag 
kan tillföra och du tillföra och du tillföra är viktigt för hela gruppen, för att vi ska gå 
framåt” (26 november 2015).  

Intervjuerna visar att förskollärarna är överens om att positiva ledare utstrålar god 
makt. En positiv ledare menar de får med sig barn i leken som kanske inte har 
förmågan att hitta på och leka på egen hand. En god ledare lyfter andra barn och ser 
till flera barns behov än endast sitt eget samt visar på ett bra beteende till de yngre 
barnen, barnen lär av varandra på ett bra sätt. En av förskollärarna, Anna, lägger 
även till “Det är ändå spännande att ”stötas och blötas” med andra människor, för så 
ser livet ut! Och att hantera det, och prova, att möta andra människor” (20 november 
2015). Många av förskollärarna lyfter vikten av att finnas för barnen och stötta dem 
för att säkerställa att de kan testa och undersöka sin makt på ett säkert sätt. Karin 
berättar om en flicka hon upplevt som svag i barngruppen, men som växt i och med 
det stöd de vuxna gett. Denna flicka sa en dag till Karin att hon får bestämma själv 
vem hon vill leka med. ”Aaa, säger jag då. Man får säga nej tack, men man får inte 
säga du får inte vara med. Men man får säga nej tack jag vill vara ifred en stund. Så 
det tycker jag är viktigt att lära barnen” (20 november 2015). 

Alla intervjuade förskollärare var överens om, och svarade utan tvekan, att det finns 
hierarki i barngruppen. Alla förskollärare sa att det var någonting naturligt inom oss, 
och att det är det som händer när många individer föses ihop och samlas i en grupp. 
Det blev även tydligt att flera av de intervjuade ansåg hur mycket hierarki som finns i 
barngruppen beror på hur mycket de vuxna tillåter det att finnas. Karin, nämner att 
det är vanans makt som styr, och vilka barn som är i barngruppen  
 

Barn som är där från morgon och kväll och blir sammansvetsade dom har ju varandra 
helt klart, och så kommer det in utbölingar, och då är det upp till dom då hur dom är. 
Vissa kan klara det, dom kan bli kompis med alla fastän dem bara är 15 timmar. Och 
andra dem klarar det inte alls. Men jag tror att det uppstår genom att, vi är vana vid det 
här, vi träffas, vi är och vi är på vårt sätt. Och nya det är, aa att släppa in dom det är lite 
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ovant och osäkert, dom gör på ett annat sätt. Jag tror det, jag tror det är vanan, vanans 
makt. På nått sätt att det uppstår (23 november2015).  

 
Det lyfts även att det är möjligt att det är filmer, spel och barnprogram som styr och 
bidrar till en känsla av ökad tävlan mellan barnen, och därmed också en stärkt känsla 
av hierarki i barngrupperna.  
 
Förskollärarna anser att det sker en förändring i beteendet hos barnen i barngruppen 
när situationer eller gruppsammansättningen ändras då nya tankar och idéer tillförs. 
Det sker då en utveckling. Det kan vara så att negativa maktstrukturer kan bildas då 
vissa barn är tillsammans, och förskollärarna kan förhindra detta genom att 
strukturera om grupperna, menar Pernilla (24 november 2015). Barngruppen 
påverkas ofta när nya individer tillförts eller exkluderas från gruppen, detta gäller 
både barn och vuxna. Josefine (27 november 2015) berättar i intervjun att det blir 
väldigt tydligt om en ordinarie personal är sjuk och flera olika vikarier tas in. Barnen 
går på och testar vikarien och frågar om saker de vet aldrig har varit tillåtet tidigare, 
de vuxna måste säga till oftare och det kan bli rörigt. Josefine menar också att det blir 
tydligt att barnen använder sin makt mot vikarier som är osäkra och inte har största 
makten i gruppen, och ger vikarien barnen lillfingret tar de hela handen. När 
konstellationen ändras och barnen hamnar i en ovan situation blir de obekväma och 
osäkra då allt blir nytt igen, detta är de intervjuade överens om. Anna citeras “Man 
blir tillbakadragen om man inte är bekväm i situationen och tillbaka dragen och då 
lägger man ifrån sig makten för att jag kan inte” (27 november 2015) 

När frågan ställdes om förskollärarna kunde se ett mönster i vem som fick makten 
svarade Pernilla så här “Nej det kan vara lite olika. Det kan väl naturligtvis vara 
samma person som får den överallt för att den har hög status men… När man spelar 
spel då kanske det är en maktstruktur. Och inne i hemvrån kanske det är någon 
annan. Jag tror det har med kun… nej vad heter det. Hur bra man är på olika saker. 
Vad man känner sig trygg i. Om jag är trygg i det här då kanske det är en annan 
maktstruktur” (24 november 2015). De andra förskollärarna menade att det beror på 
vem barnen leker med, och att det kan vara en vanesak. Fastnar barnen i samma 
gruppkonstellationer och leker endast med samma barn fastnar de också i 
maktrollerna, och då blir maktfördelningen väldigt ensidig. Leken, var alla överens 
om, har en stor betydelse för barnens lärande och utveckling. Det är därför bra att 
variera lekkamraterna då detta gör att även om ett barn ofta är ledare kan han eller 
hon lära sig att acklimatisera sig till andra situationer, för att möjliggöra för lekar där 
han eller hon inte styr lika mycket. Karin lyfter att det är olika barn som har makten 
“Antingen har du massor med idéer så du kan lyckas, eller så har du dålig självkänsla 
och då använder du den på något sätt för att maskera” säger hon (27 november 2015). 
Ett mönster i de intervjuades svar är att det oftast är vanan som styr vilket barn som 
har makten i grupperna som bildas under fri lek. Det varierar dock beroende på 
vilken aktivitet barnen håller på med, de flesta av förskollärarna kopplar detta till hur 
trygga barnen är och vilken erfarenhet de har.  

Förskollärarna var överens om att läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) inte nämner 
ordet makt, men att ämnet ändå berörs genom andra punkter. Alla förskollärare var även 
överens om att makten berörs genom att läroplanen talar om likabehandling, kulturella 
skillnader, kulturer, empati, demokrati och att stärka varje enskild individ, bland annat. 
“Vi ska ju jobba efter att demokratiska grunder att det är hela vårt samhälle. Däri ligger det 
ju normer och värden. Det är vi som pedagoger som måste jämna ut den här 
maktfördelningen kan man väl säga, i lätta ordval” sa Pernilla (26 november 2015) i sin 
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intervju. Det sista flera av förskollärarna säger är att alla har rätt att bli lyssnade på och få 
sin röst hörd i verksamheten förskolan har. 

4.2 Maktroller i förskolan 

I intervjuerna har det synliggjorts vilka olika maktroller det finns i barnens lek på 
förskolan samt hur dessa kommer till uttryck.  Rollerna som de intervjuade 
förskollärarna sett i barngrupperna är främst ledarrollen, de som vill vara till lags och 
de som inte har lärt sig lekkoderna. Några förskollärare nämnde att det finns 
högstatusroller och lågstatusroller. Det är lite olika vilka roller som innefattas i vilken 
grupp, djurrollerna som hund och katt har oftast en lägre status än pajasen, polisen 
och hjälpredan, och så klart ledarrollen, menar de. Mamma, pappa och barn är 
återkommande roller, men även polisen och lillfröken. De intervjuade förskollärarna 
tyckte det skulle vara intressant att observera för att få en bättre överblick över vilka 
roller som finns och vad som sker i barngruppen. De menar att det är viktigt att se till 
att barnen inte fastnar i någon roll då de menar att det finns en chans att leken blir 
tråkig och barnens utveckling stannar upp. Därför menar dessa fyra förskollärare att 
det är av stor vikt att hålla ögonen öppna och hjälpa barnen vidare för fortsatt 
utveckling. 
 
Förskollärarna menar att de ser både barn som blir tilldelade roller samt barn som 
väljer sina roller själva. De barn som oftast får välja sin egen roll i leken är de barn 
som ses som ledare, ledaren tilldelar sedan de andra barnen i leken olika roller som 
han eller hon tycker passar. Citerar Birgitta ”Jag ser både och, barn som är starka och 
säger ”nej jag tänker faktiskt vara brandman och vi kan faktiskt vara flera för det är 
man” och försöker lösa det positivt. Men ofta, varje dag kan man se att barn blir 
tilldelade roller men det finns olika sätt att ta emot den tilldelningen” (25 november 
2015). Några av de intervjuade förskollärarna menar att de oftast ser att barnen blir 
tilldelade sina roller i leken, och menar att det är de yngsta som oftast får 
lågstatusrollerna. En av förskollärarna höll dock inte med om detta och ansåg att 
barnen själva valde sina roller. En del av förskollärarna anser att barnen blir 
tilldelade roller och är nöjda med dessa, och menar att i dagens samhälle har barnen 
så hög självkänsla att de vågar stå upp för det de känner och vill. De menar med detta 
att om barnen inte var nöjda med dessa roller skulle det synas i konflikter eller att 
leken bryts. De resterande förskollärarna anser att de barn som blir missnöjda med 
den tilldelade rollen, vilket i många fall är de som fått lågstatusroller, oftast har låg 
självkänsla och inte vågar säga nej. De barnen nöjer sig då istället med en 
lågstatusroll som bebis eller djur då de inte vill bli uteslutna helt ur leken, menar de. 
Alla intervjuade förskollärare upplever att de barn som får en oönskad roll oftast har 
sämre självkänsla, dåligt självförtroende och inte tror på sin egen förmåga. Flera av 
förskollärarna nämner i intervjun att barn ibland inte vill komma till verksamheten, 
då de känner sig uteslutna eller inte tillräckligt värdefulla. Detta menar dem sker när 
barnen har fri lek och pedagogerna inte är närvarande. Dessa barn behöver ofta stöd 
från förskollärare för att våga ta sig an andra roller och för att våga säga nej. De flesta 
förskollärarna är väldigt medvetna om att de behöver finnas till hands och vara 
delaktiga i leken för att se vad det är som sker i lekarna. Dels för att barnen inte ska 
fastna i samma lekar och samma roller, och dels för att ingen ska behöva bli utsatt för 
kränkning. Citerar Emelie ” Man skulle vilja vara med och stötta och hjälpa mer så de 
får de här verktygen ja men å stärka å dämpa. Men man hinner inte alltid med. 
Tyvärr.” (25 november 2015). Den större delen av de intervjuade menar att de blir 
inbjudna till leken och blir då tilldelade en biroll som exempelvis förskollärare, 
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restaurangbesökare eller patient till doktorn. Alla är överens om att tiden för att 
hinna med och leka i barngruppen inte finns, även om de gärna skulle vilja vara med. 
Alla intervjuade förskollärare anser att barn utvecklar många olika delar i rolleken så 
som samarbete, förhandling, bearbetning av upplevelser, prova på olika positioner - 
att få imitera olika saker de sett så som hur en mamma beter sig. Vidare menar alla 
förskollärarna att barnen lär sig det sociala samspelet, turtagning och utvecklar sin 
språkliga förmåga. Förskolläraren Birgitta säger “Ja de utvecklar ju allting. Allt ifrån 
språk och relationer, det är ju en förberedelse för livet på något sätt. Att lära sig ta 
hänsyn. Det är en och otroligt viktig del” (25 november 2015). Karin säger; i leken 
utvecklar och lär sig barnen “samspel, turtagning… att växa som människa, att sätta 
sig in i andra rollers perspektiv, ja det finns hur mycket som helst. Lärande, man, ja 
det beror på vad dom leker. Att plötsligt lära sig någonting man inte kunde förut, i 
leken. Det beror ju på vad fantasin, vad den innebär” (23 november 2015). 



 20 

5. Analys  

I detta kapitel presenteras en analys av resultatet. För att få fram analysen har 
resultatet sammanställts och jämförts med tidigare forskning samt den valda 
teoretiska utgångspunkten undersökningen valt.  

5.1 Förskollärarnas syn på makt i leken 

Enligt Eriksson och Markström (2000) benämns främst begreppet makt som en 
egenskap, men även en relation. Eriksson och Markström (2000) menar det som är 
utmärkande för makt är att en person kan driva igenom sin vilja och få den uppfylld 
av en annan individ. Detta är dock inte vad undersökningens resultat visar. När 
majoriteten av de intervjuade förskollärarna pratar kring begreppet makt nämner de 
att makt ofta är kopplat till en väl utvecklad kommunikativ förmåga. De menar med 
detta att barn med utvecklad kommunikationsförmåga kan förhandla med de andra 
barnen om lekars innehåll samt förhandla sig till en högre maktposition i leken. Vi 
kopplar detta till Öhman (2012) som menar att det sker en kommunikation i leken i 
form av förhandling samt att barnen under lekens gång samtalar om vilka som får 
vara med. De övriga deltagande förskollärarna i undersökningen talar inte emot 
detta. Dock menar de att det även kan vara materiella ting så som leksaker eller 
kläder som ger barnen makt i barngruppen. 
 
Undersökningens resultat pekar på att det finns negativa ledare och positiva ledare i 
barngrupperna. De positiva ledarna anser förskollärarna bjuder in andra barn till lek 
samt att de har utvecklat sin empatiska förmåga, och även ser till de andra barnens 
behov, och inte bara sitt eget. Öhman (2012) nämner att det är av stor vikt för barn 
att få vara delaktig i en gemenskap samt att få dela sin lekvärld med andra barn. I en 
lekvärld berättar Öhman (2012) att barnet bygger upp och planerar en lek i sin tanke 
och sedan utför den genom att ge roller till sina kompisar. De negativa ledarna 
utnyttjar andra barn för sin egen vinning och de deltagande förskollärarna menar att 
detta kan bero på osäkerhet hos barnet. I resultatet framkom det att de positiva 
ledarna är goda förebilder för de yngre barnen. Det framkom i studien att det finns en 
koppling mellan att ha god kommunikationsförmåga och att vara en god ledare. De 
barn som kan tala för sig, bjuda in andra barn i leken och se till andra behov än sitt 
eget är goda ledare. För att göra detta krävs det att de kan lyssna till andra och 
förhandla fram sin vilja på ett sätt som accepteras av de andra barnen. I dessa lekar 
menar de intervjuade förskollärarna att barn som ännu inte har förmågan att leka 
och hitta på världar på egen hand kan lära sig av de goda ledarna. I de lekar där en 
negativ ledare styr händelserna sker inte en utveckling på samma sätt och de andra 
barnens åsikter tas inte tillvara. Detta kan göra att barnen bildar sig en dålig självbild. 
Att bilda sig en dålig självbild redan på barnsben kan vara något som håller i sig hela 
livet och erfarenheter från förskolan kan därför påverka hur barnets självbild 
kommer se ut när barnen växt upp.  

Leken menar Öhman (2011), Dolk (2013) samt Dennis & Stackhall (2015) ska ge 
barnen en chans att testa nya roller samt identiteter och ge barnet en möjlighet att 
förbereda sig inför framtiden. Blir ett barn uteslutet menar Öhman (2012) att detta 
kan bidra till att barnet inte kan utveckla sitt sociala samspel och sin 
förhandlingsförmåga. Detta kopplas samman med undersökningens resultat som 
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pekar på att barns utveckling kan stanna upp om det är samma barn som leder leken 
hela tiden. Detta menar förskollärarna beror på att barnet som tar ledarrollen oftast 
bestämmer lekrollerna samt regisserar lekarna, och är det samma barn som alltid har 
ledarrollen blir dessa regler och roller ensidiga. Detta kan ske bland annat då ett barn 
får samma roll i leken väldigt ofta, exempelvis en lågstatusroll där barnet får vara 
djur. Undersökningens resultat visar att förskollärarna anser att det är viktigt att 
barnen inte fastnar i några bestämda roller. De menar att arbetslaget kan förhindra 
detta genom att dela upp barngruppen i flera mindre grupper för att ändra lekparen 
och på så sätt få barnen att ta sig an nya roller. Att lyfta de goda ledarna har dock en 
liknande funktion då de enligt deltagarna kan inspirera andra till nya lekar, och 
klarar av att se till allas behov i leken. Detta lyftes dock inte av deltagarna själva då de 
diskuterade hur de kan bryta mönster i de roller barnen blir tilldelade eller tar sig an. 
I denna fråga såg förskollärarna mer till sin egen roll, och hur de kan vara närvarande 
och stötta barnen, inte vad barnen behöver utveckla själva för att bryta de mönster 
som finns. Det blir även här viktigt att barnen har en god kommunikativ förmåga då 
de ska förhandla sig till roller och uttrycka sina känslor kring den roll de har i en lek. 
Williams (2012) anser att det är av stor vikt att barnen får vara delaktiga i leken då 
det är där bland annat barns empati och förståelse för andra utvecklas. 
Förskollärarna menar vilket också  Öhman (2012) framhåller att det är viktigt att vara 
en delaktig förskollärare och hålla ögon och öron öppna för att se till att inte samma 
barn upprepade gånger blir nekad tillträde till leken. Resultatet pekar även på att de 
barn som är ledare kan acklimatisera sig till en annan grupp barn då barnen blir 
indelade i mindre grupper. Det har då uppmärksammats av de deltagande 
förskollärarna att de barn som ofta är ledare kan lämna den rollen då de hamnar i en 
ny grupp och åta sig en roll med mindre makt. Denna anpassningsförmåga finns dock 
inte hos alla de barn som har för vana att äga ledarrollen. De barn som behärskar att 
acklimatisera sig till nya grupper visar på god kommunikationsförmåga, och denna 
förmåga gäller därför främst de goda ledarna. Detta är ingenting tidigare forskning 
pekat på. 

Undersökningen visar att majoriteten av förskollärarna anser att hot är en stor del av 
maktförhandlingen i barnens lek. De menar att barn verbalt hotar varandra genom 
att exempelvis säga ”du får inte komma på mitt kalas” eller att ”om inte du är hund 
får inte du vara med och leka”. Detta kan undersökningen koppla till Corsaro (2012) 
som tar upp makt i leken på liknande sätt. Det blir tydligt att barn styr över andra 
barn eller till och med vuxna i leken genom förhandlingar eller hot. Corsaro (2012) 
menar att barnen även kan hota med att lämna leken om han eller hon inte får sin 
vilja igenom, om detta barn har en hög maktposition. Öhman (2011) tar också upp 
makt i form av uteslutning, hon menar att barnens konstruerar regler som styr vilka 
som får vara med i leken. Vidare menar Öhman (2011) att barnen ofta gör som de 
maktstyrande säger och ger efter för dessa regler för att få vara en del av leken och 
inte hamna i utanförskap. Detta är viktigt för barnen då de ständigt behöver 
kvalificera sig för att bli accepterade och delaktiga i en gemensam lek. Resultatet i 
undersökningen visade även på att barn använder sig av fysiskt våld i förskolans 
verksamhet. Det fysiska våldet utspelar sig när konflikter i leken uppstår eller när 
flera barn vill ta sig an ledarrollen och de inte behärskar att förhandla sig fram till 
vem som ska ha ledarrollen genom att kommunicera. Resultatet pekar på att det är de 
barn som är negativa ledare som har detta som en sista utväg då han eller hon inte på 
något annat sätt kan få de andra lekdeltagarna att lyda honom eller henne. Då detta 
inträffar menar förskollärarna att andra barn kan känna sig uteslutna eller mindre 
värda. Förskollärarna betonar då vikten av att finnas till hands och stötta dessa barn, 
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samt vara uppmärksamma då barnen har fri lek för att kunna förhindra att detta 
sker. Dessa konflikter kan leda till kränkningar och det är därför viktigt att 
förskollärarna är närvarande i barnens lek och dess vardag. 

5.2 Olika maktroller i barnens lek  

Rollekar tas upp ofta både i den litteratur undersökningen lutar sig mot, och i 
undersökningens resultat. Resultatet pekar därmed på att rolleken är mycket 
värdefull då barnen utvecklas inom väldigt många områden genom den. Några av de 
färdigheter barnen utvecklar genom just rollek är turtagande, samarbetsförmåga, att 
förhandla och att bearbeta händelser. Karin (23 november 2015) menar att vad 
barnen lär sig i leken beror på vad barnen leker om, och vad fantasivärlden barnen 
befinner sig i under leken innebär. Att rolleken nämns ofta både i undersökningens 
resultat och i litteraturen pekar på att maktspelet mellan barnen blir extra tydligt i 
just rollek. I leken kommunicerar barnen ständigt om vilken roll de har, vad de gör 
och varför. Rasmusson och Erberth (2008) menar att leken förändras efter denna 
kommunikation mellan barnen och efter vilka erfarenheter barnet har och dennes 
tolkningar av upplevelser och händelser från hans eller hennes liv. Rasmusson och 
Erhberth (2008) anser i likhet med resultatet av undersökningens intervjuer att 
barnen lär sig väldigt mycket genom just rollek. Förskollärarna under intervjuerna 
menade att vad barnen lär sig i leken beror på deras fantasi och vad de leker. 
Rasmusson och Erberth (2008) förklarar att barnet i rolleken lär sig det konkreta 
innehållet i leken, men även vilka uppgifter olika yrkesroller har och dessa 
yrkesrollers uppgift i samhället samt hur individer med detta yrke förhåller sig till 
andra människor. Barnet får på detta sätt en förståelse för hur andra människor 
tänker och handlar, och även en kännedom om samhällets uppbyggnad, då de genom 
rolleken undersöker hur världen ser ut ur en annan individs perspektiv. ”Genom att 
vara en annan lär barnet också något om sig själv genom att gå in i rollen och 
samtidigt förhålla sig till sin egen roll i verkligheten” (Rasmusson & Erberth, 2008, s. 
158). Undersökningens resultat visar att förskollärarna använder barnens lek som ett 
hjälpmedel då de vill få en uppfattning om vad barnet varit med om, men även för att 
se vad barnen är intresserade av. De menar att det syns i barnens lek vad de tycker 
om att titta på för TV-program hemma och vilka filmer de tycker är bra. 
Förskollärarna berättade även att det i barnens lek syntes vad de hade varit med om 
och vilka intryck de fått både hemifrån och i förskolans verksamhet. En av 
förskollärarna tog upp exemplet att de under en brandvecka hade fått besök av en 
brandman, och efter detta tillfälle lekte de flesta barnen just brandman. Rasmusson 
och Erberth (2008) styrker resultatet då de skriver att barn kan bearbeta upplevelser 
genom leken. De menar att barnen gör sig själva till ledare i leken och därmed över 
situationen. På detta sätt reducerar de intryckens styrka och bemästrar då en 
upplevelse. Om denna upplevelse var dramatisk för barnet kan detta få dem att bilda 
sig en ny uppfattning kring upplevelsen genom att se den genom ett nytt perspektiv. 

Att som vuxen vara närvarande och uppmärksam på det som sker i barnens lek 
framkom även som viktigt då förskollärarna svarade på frågor om hierarki. De var 
alla överens om att det finns hierarki i barngruppen på förskolan. De menade dock att 
detta är en självklarhet i alla sociala sammanhang för oss människor. Hur stor plats 
hierarkin och maktspelet mellan barnen får i förskolan beror dock på hur stort 
utrymme arbetslaget ger det. Dolk (2013) menar att barn stöter på den allra första 
sociala hierarkin i leken. Dolk (2013) tar även upp att barn som är lågt rankade ofta 
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får lågstatusroller och kan bli uteslutna ur leken. Förskollärarna lyfte att det oftast är 
så att de barn som är på förskolan flest timmar har gjort upp en bild över hierarkin 
och de grupper som formas under verksamhetens timmar. Detta innebär att de barn 
som inte tillbringar lika mycket tid i förskolan får mindre makt och hamnar längre 
ner i hierarkiska ordningen. Förskollärarna sade under intervjuerna att de som ligger 
längst ner i hierarkipyramiden oftast är de barn som är 15 timmars, då de har svårare 
att ta sig in i gruppen. De nämner också att barn som inte tar för sig i leken är barn 
som hamnar lågt i hierarkipyramiden. De som ligger höst upp i denna pyramid är 
också de barn som har mest makt och inflytande. Resultatet pekar på att dessa barn 
tar för sig mycket, är personer med mycket fantasi, eller att de kan ligga högt upp på 
grund av materiella ting. Förskollärarna menar dock att det inte alltid är på detta sätt. 
Vissa barn har förmågan att ta ledarroller och befinna sig väldigt högt i hierarkin 
även om de är i förskolans verksamhet ett fåtal timmar i veckan. Dessa barn är 
skickliga på att kommunicera, har många materiella ting som ger dem högre status 
eller många idéer som välkomnas av de andra barnen då de ska leka. Resultatet 
indikerar att dessa barn som har många idéer ofta får mycket makt i leken då de i och 
med dessa idéer kan förhandla sig till en ledande roll. Förskollärarna uttalade sig 
dock inte om de anser att dessa barn är positiva eller negativa ledare. Förskollärarna 
nämnde däremot att leken ofta blir ensidig då de negativa ledarna styr. 
Undersökningens resultat pekar då på att de barn med många idéer är positiva ledare 
då de har lätt för att variera leken och hitta på nya regler och händelser. 
Förskollärarna lyfte att det sker en tydlig förändring i barngruppen när 
gruppsammansättningen ändras eller när nya situationer uppstår. Detta förklarades 
med att nya tankar och idéer tillförs i och med nya inslag i gruppen. Detta kan föra 
med sig både negativa och positiva maktstrukturer och förhandlingar, och arbetslaget 
måste därför vara uppmärksamma på dessa förändringar, menar de intervjuade 
förskollärarna. Resultatet visar att barnen även testar sin makt mot vikarier då den 
ordinarie personalen är frånvarande. De gör detta genom att fråga om de får göra 
saker de vet är mot reglerna, eller genom att vägra att göra saker som de annars inte 
har någonting emot att göra. Ger vikarien efter för detta är barnen snabba med att ta 
över och utöva mer makt. Förskollärarna menar dock att när situationen ändras och 
barnen känner en osäkerhet i hur de ska hantera situationen tar de inte alltid mer 
makt på detta sätt, de kan även åta sig en lägre maktposition och ta en roll som 
deltagare tills de bemästrat situationen. 

6. Diskussion 

Under denna rubrik diskuteras undersökningens syfte och frågeställningar i relation 
till undersökningens resultat och relevant litteratur. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka olika maktroller som kan 
identifieras i barnens lek på förskolan, samt hur dessa kommer till uttryck.  Samt att 
få svar på våra frågeställningar som var; Hur ser förskollärarna på makt i förskolan? 
och vilka maktroller kan finnas i barnens lek i förskolan? Alla förskollärare som 
deltog i intervjuerna var välbekanta med ordet makt och alla arbetade med det på 
något sätt. De rollerna som finns i barnens lek i förskolan är främst ledaren. 
Resultatet menar att denna ledare kan vara en positiv ledare eller en negativ ledare 
beroende på hur barnen bjuder in till lek och uttrycker sig. Den positiva ledaren 
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menar förskollärarna bjuder in fler barn till lek och är empatisk och ser andras behov 
och inte bara sitt eget. Den negativa ledaren menar förskollärarna nyttjar andra barn 
till sin egen fördel, och ser princip bara till sin egen vinning i leken. Ledaren har en 
högstatusroll och delar oftast ut roller till de övriga barnen. Vilken roll man får beror 
många gånger på hur nära man står ledaren, då undersökningen visar att vännen till 
ledaren oftast ges en central roll i leken. Lågstatusrollerna ges däremot till yngre barn 
samt till barn som inte har en nära relation till ledaren.   
 

Alla förskollärare hade också erfarenheter av olika typer av makt. De hade sett 
maktspel många gånger och många av de deltagande visste inte alltid hur de skulle 
hantera, främst, negativ makt i förskolan. Resultatet i intervjuerna påvisade att 
förskollärarna ville vara delaktiga i barnens lek i verksamheten mer än vad de är idag. 
Många tog upp att det inte fanns tid till att vara delaktiga i leken men att det var 
något som behövdes för att minska kränkningar i förskolan. I resultatet framkom det 
att utanförskap i leken främst sker om ett barn har svårt att fungera i sociala 
sammanhang eller om barnet är litet. Dessa barn får oftast lågstatusrollerna och får 
göra det lekledaren säger åt dem att göra. Oftast innebär detta att de får förlika sig 
med en djurroll där barnet knappt blir delaktig i leken. Maktrollerna som utspelar sig 
i barnens lek är enligt Markström och Eriksson (2000) syndabocken, 
Clownen/lustigkurren, optimisten, pessimisten samt djävulens advokat. Dessa roller 
menar Eriksson och Markström (2000) tilldelas till olika individer i olika grupper 
samt att dessa roller kan förändras, då rollförändring är något som sker hela tiden. 
När denna rollförändring sker menar Eriksson och Markström (2010) att individen 
ges en chans att testa andra identiteter än sin egen. På detta sett kan en 
självförändring ske på grund av nya erfarenheter. De roller som Eriksson och 
Markströms (2010) menar utspelar sig i barnens lek är ingenting de intervjuade 
förskollärarna tog upp i intervjun. Det framkom under sammanställandet av 
resultatet att dessa roller alltid existerar i varje gruppsammansättning, även om 
förskollärarna använde andra benämningar för dem.  
 

 
 

I undersökningen har det framkommit att barn med god förmåga att kommunicera 
får mycket makt i leken. Det synliggörs i undersökningen att barn förhandlar sig fram 
om roller samt samtalar om hur leken ska utformas. Öhman (2012) menar även hon 
att det sker en kommunikation i leken i form av förhandling samt att barnen samtalar 
om vilka som får vara med i leken. Det framkommer i undersökningen att rolleken är 
mycket värdefull del för att utvecklas inom många olika områden som bland annat, 
turtagande, samarbete samt att förhandla och bearbeta händelser. Karin (23 
november 2015) menar att vad barnen lär sig i leken beror på vad barnen leker om, 
och vad fantasivärlden barnen befinner sig i under leken innebär. Detta är även något 
Williams (2012) anser, hon menar att barnens sociala samspel utvecklas ständigt i 
leken och att leken ger barnen en chans till att dramatisera och bearbeta erfarenheter. 
I undersökningen ses en likhet med Williams (2012) då alla intervjuade förskollärare 
nämnt att leken utvecklar barnen och ger de en chans till att bearbeta erfarenheter. 
Detta har även vi lagt märke till då vi under tidigare erfarenheter sett att barn i leken 
bearbetar verkliga händelser livet har medfört. Detta kan handla om allt ifrån att 
mamma och pappa har bråkat hemma till att barnet varit på Zoo under helgen. Detta 
anser vi är en stor och viktig del i barns vardag för att hjälpa barnen att komma 
vidare och skaffa dem nya erfarenheter.   
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Utförandet av denna undersökning har visat att makt kan ses både som negativt och 
positivt. De flesta av de intervjuade kunde nämna både nackdelar och fördelar med 
makt, vi fick fram att de flesta ansåg att makt i förskolan främst var någonting 
negativt. Då de menade att det fanns mycket negativa ledare som tog mycket plats 
och inte bjöd in alla barn till leken. De barn som har svårt med lekkoderna samt de 
barn med dålig självkänsla är oftast de barn som hamnar i utanförskap i förskolan. 
Under denna undersökning kom det fram att förskollärarna på grund av tidsbrist inte 
hinner vara med och se och höra allt i leken vilket kan leda till att de missar viktiga 
delar i barns lek, så som uteslutning. Detta är något Öhman (2012) tar upp, hon 
menar att det är viktigt att det hela tiden finns en vuxen i närheten som kan se och 
höra vad som händer i barnens lek för att undkomma bland annat kränkningar i 
leken. Detta anser vi är av stor vikt, vi menar dock inte att en vuxen alltid bör finnas 
med i leken. Ber barnen om att få leka i fred måste dem få vara det. Vi menar dock att 
det är viktigt som pedagog att vara lyhörd inom barnens lek och lyssna till det barnen 
säger för att minska kränkningar som kan ge barnen en dålig självbild.  Att bilda sig 
en dålig självbild redan på barnsben kan vara något som håller i sig hela livet och 
bidrar till hur din självbild kommer se ut när barnen växt upp. Detta är något som ses 
som mycket problematiskt enligt oss då vi anser att barn inte ska behöva få dålig 
självkänsla redan på barnsben. Det är upp till oss pedagoger att se till att leken passa 
alla barnen på något vis. Är inte barn påhittiga i leken kan de behöva stöd och verktyg 
av en vuxen för att ta sig vidare, får ett barn inte mycket makt inom den fria leken 
anser vi att självkänslan kan stärkas genom att ge barnet mer makt i de styrda 
aktiviteterna.  
 
En av undersökningens frågeställningar var att ta reda på vilka maktroller det fanns i 
förskolan och mycket fokus hamnade på den positiva respektive den negativa 
ledaren. Vi kunde dock inte finna någon litteratur om varken den positiva eller 
negativa ledaren. Dock är detta något alla intervjuade förskollärare i undersökningen 
tagit upp. I undersökningen kom det fram att det finns positiva lekledare i 
verksamheten. Dessa lekledare har en förmåga att bjuda in barn till leken och har en 
förmåga att se efter sitt eget, samt de andra lekdeltagarnas behov. Öhman (2012) 
nämner att det är av stor vikt att få vara delaktig i en gemenskap samt att få dela sin 
lekvärld med andra barn. I en lekvärld berättar Öhman (2012) att barnet bygger upp 
och planerar en lek i Det framkom även att de positiva lekledarna är goda förebilder 
för de yngre barnen.  
 
Undersökningen visar att majoriteten av förskollärarna anser att hot är en stor del av 
maktförhandlingen i barnens lek. De barn som framför allt använder sig av hot i 
leken förskollärarna är de negativa ledarna. De menar att barn verbalt hotar varandra 
genom att exempelvis säga ”du får inte komma på mitt kalas” eller att ”om inte du är 
hund får inte du vara med och leka”. Detta kan undersökningen koppla till Corsaro 
(2012) som i tar upp makt i leken på liknande sätt. Det Corsoro (2012) tar upp om 
maktförhandling i leken är något vi upplevt upprepande gånger i verksamheten. Barn 
styr över andra barn eller till och med vuxna i leken. Öhman (2011) tar också upp 
makt i form av uteslutning, hon menar att barnens konstruerar regler som styr vilka 
som får vara med i leken. Vidare menar Öhman (2011) att barnen ofta gör som de 
maktstyrande säger och ger efter för dessa regler för att få vara en del av leken och 
inte hamna i utanförskap. Detta är viktigt för barnen då de ständigt behöver 
kvalificera sig för att bli accepterade och delaktiga i en gemensam lek. 
Undersökningen visade även på att barn använder sig av fysiskt våld i förskolans 
verksamhet. Det fysiska våldet utspelar sig när konflikter i leken uppstår eller när 
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flera barn vill ta sig an ledarrollen. Dessa konflikter kan leda till kränkningar och det 
är därför viktigt att förskollärarna är närvarande i barnens lek och dess vardag. 
Skolverket (2010) trycker på att det är viktigt att arbeta med barnen för att utveckla 
deras tänkande kring demokrati, rättvisa och respekt för andra människor. Detta för 
att barnen ska trivas och lockas till lek i förskolans verksamhet. Vi instämmer helt 
med läroplanen för förskolan då alla barn ska känna sig välkomna och accepterade i 
förskolans verksamhet. Under tidigare erfarenheter har vi upplevt att det är viktigt att 
barn lär sig att visa respekt mot andra individer samt att vi arbetar med att göra 
barnen till demokratiska samhällsmedborgare. Vi finns på förskolan för att vara ett 
komplement till hemmet för att utveckla bland annat dessa förmågor hos barnet.  
Förskolläraren lägger vikt på att barn får säga nej, men att förskollärare och 
pedagoger måste vara uppmärksamma på att det inte är samma barn som nekas 
deltagande i leken gång på gång. En av förskollärarna i intervjun nämner att det är 
okej att säga nej för att skydda sin lek och detta är även något som Öhman (2012) tar 
upp. Vi överensstämmer med Öhman (2012) att barn måste få skydda sin lek ibland, 
men att vi som förskollärare har uppdraget att se till att det inte är samma barn som 
blir uteslutet upprepade gånger. Förskollärarna och Öhman (2012) framhåller att det 
är viktigt att vara en delaktig förskollärare och hålla ögon och öron öppna för att se 
till att inte samma barn upprepade gånger blir nekat tillträde till leken. Vi samtycker 
med förskollärarna att detta är viktigt för att minska kränkningar samt för att ge 
barnen en positiv människosyn.   
 
Leken menar Öhman (2011), Dolk (2013) samt Dennis och Stackhall (2015)  ska ge 
barnen en chans att testa nya roller samt identiteter och ge barnet en möjlighet att 
förbereda sig inför framtiden. Blir ett barn uteslutet menar Öhman (2012) att detta 
kan bidra till att barnet inte kan utveckla sitt sociala samspel och sin 
förhandlingsförmåga. I undersökningen framkom det att barnens utveckling kan 
stanna om det är samma barn som leder leken hela tiden då förskollärarna menar att 
barnet som tar ledarrollen oftast bestämmer lekrollerna samt regisserar leken 
ensidigt. Detta kan uppstå om bland annat ett barn får samma roll i leken väldigt ofta, 
exempelvis en djurroll, lågstatusroll.   
 
Vi samtycker med Dolk (2013) som anser att det blir tydligt i barnens lek att de är 
medvetna om samhällets normer. Hon anser att barnen kan vara medvetna om dessa 
normer då de ter sig naturliga eller självklara för de individer som befinner sig i den 
sociala konstruktion där normerna är gällande. Om en individ bryter mot normerna 
ses denna oftast som konstig och får då också även en lägre maktposition (Dolk, 
2013).  Detta är något vi sett många gånger i förskolans verksamhet och detta är 
något vi måste arbeta med i framtiden då vi anser att alla individer har samma 
rättigheter. Genom att aktivt arbeta med detta, samt att lära barnen en positiv 
värdegrund kan vi tillsammans minska kränkningar och mobbning som är en stor 
fråga i dagens samhälle. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) lyfter att det är 
arbetslagets uppdrag att forma barnen till goda samhällsmedborgare, för att bland 
annat minska kränkningar som kan uppstå på grund av kön, etnicitet och bakgrund. 
Vi instämmer till fullo med Skolverket (2010). Det är viktigt att förskollärarna är 
goda förebilder och visar på att alla individer är välkomna att delta i leken oavsett 
kön, etnicitet och bakgrund. Undersökningens resultat pekar på att förskollärarna är 
medvetna om att det uppstår kränkningar i barnens lek, och att de därför måste vara 
närvarande och uppmärksamma för att upptäcka detta och ingripa.     
 



 27 

Normerna gäller inte bara personligheten utan även om ett barn har fel kläder eller 
fel färg på håret, och han eller hon kan då bli uteslutet ur leken.  Karin (23 november 
2015) instämmer inte med detta då hon anser att det ofta är de barn med mycket 
idéer som har mycket makt i barngruppen, då det är dessa individer som startade upp 
nya lekar. Dessa barn gynnas på så sätt av att de har en rik fantasi och mycket idéer 
som gör att de sys och hamnar i centrum i barngruppen när de har fri lek. 
Förskollärarna vi intervjuade ansåg att barnen var medvetna om samhällets normer 
till viss del. De uttryckte dock att barnen inte kan vara helt medvetna om de normer 
som finns då de är så pass små. Resultatet pekar även på att barnen tar med sig 
normer hemifrån kan bli tydligt i barnens lek då vissa barn är vana att ta hänsyn till 
många i en familj och vissa inte. Det är även tydligt i förskolan att barnen vet vad de 
får göra och vad de inte får göra, men att de testar de gränser som finns. Corsaro 
(2012) styrker detta då han skriver att rollekar är ett sätt för barnen att testa hur olika 
människor beter sig, och på så sätt få en förståelse för de normer som finns i vårt 
samhälle. Corsaro (2012) lyfter att det är de vuxnas åsikter och tankar som påverkar 
barnen i deras sätt att vara. Därför anser vi att det är viktigt att de som arbetar med 
barn är medvetna om de normer som är gällande i samhället och vilka värderingar 
som styr de beslut som tas.   
 
I undersöknings framkom det klart och tydligt att hierarki är något som existerar i 
barngrupperna. Alla som deltog i intervjun sa även att hierarki är något naturligt och 
att den ofta utspelar sig när många individer vitsas tillsammans. Dolk (2013) menar 
att barn stöter på den allra första sociala hierarkin i leken. Dolk (2013) tar även upp 
att barn som är lågt rankade ofta får lågstatusroller och kan bli uteslutna ur leken. I 
intervjuerna som utfördes sa en av förskollärarna att de som ligger längst ner i 
hierarkipyramiden oftast är de barn som är 15 timmars, då de har svårare att ta sig in 
i gruppen. De nämner också att barn som inte tar för sig i leken är barn som hamnar 
lågt i hierarkipyramiden. De som ligger höst upp i denna pyramid är också de barn 
som har mest makt. Resultatet pekar på att dessa barn tar för sig mycket, är personer 
med mycket fantasi, eller att de kan ligga högt upp på grund av materiella ting. 
Tallberg och Broman (2006) nämner att kön, etnicitet och bakgrund kan ha med 
hierarki att göra, och att det är förskolans ansvar att se till att detta inte sker. Vi kan 
koppla våra upplevelser till Tallberg och Broman (2006) då vi sett att kön, etnicitet 
och bakgrund ibland kopplas till hierarki. Vi har många gånger sett att en flicka till 
exempel vill vara pappan i leken men blir nekad rollen då hon är tjej. Vi har även 
erfarit att ett barn har nekats tillträde i leken på grund av att barnet hade fel färg på 
håret eller huden. I resultatet nämnde ingen av förskollärarna något om att hierarki 
har med etnicitet eller kön att göra. Ett samband blir dock tydligt mellan bakgrunden 
och intervjusvaren då båda visar på att hierarki i barngruppen kan ha med materiella 
ting att göra.  
 
Rollekar tas upp ofta både i den litteratur undersökningen lutar sig mot, och i 
undersökningens resultat. Detta pekar på att maktspelet mellan barnen blir extra 
tydligt i just rollek. I leken kommunicerar barnen ständigt om vilken roll de har, vad 
barnet gör och varför. Rasmusson och Erberth (2008) menar att leken förändras efter 
denna kommunikation mellan barnen och efter vilka erfarenheter barnet har och 
dennes tolkningar av upplevelser och händelser från hans eller hennes liv. De anser i 
likhet med resultatet av undersökningens intervjuer att barnen lär sig väldigt mycket 
genom just rollek. Förskollärarna under intervjuerna menade att vad barnen lär sig i 
leken beror på deras fantasi och vad de leker. Rasmusson och Erberth (2008) 
förklarar att barnet i rolleken lär sig det konkreta innehållet i leken, men även vilka 
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uppgifter olika yrkesroller har och dessa yrkesrollers uppgift i samhället samt hur 
individer med detta yrke förhåller sig till andra människor. Barnet får på detta sätt en 
förståelse för hur andra människor tänker och handlar, och även en kännedom om 
samhällets uppbyggnad, då de genom rolleken undersöker hur världen ser ut ur en 
annan individs perspektiv.  ”Genom att vara en annan lär barnet också något om sig 
själv genom att gå in i rollen och samtidigt förhålla sig till sin egen roll i verkligheten” 
(Rasmusson & Erberth, 2008, s. 158).  
 
Undersökningens resultat visar att förskollärarna använder barnens lek som ett 
hjälpmedel då de vill få en uppfattning om vad barnet varit med om, men även för att 
se vad barnen är intresserade av. De menar att det syns i barnens lek vad de tycker 
om att titta på för TV-program hemma och vilka filmer de tycker är bra. 
Förskollärarna berättade även att det i barnens lek syntes vad de hade varit med om 
och fått för intryck både hemifrån och i förskolans verksamhet. En av förskollärarna 
tog upp exemplet att de under en brandvecka hade fått besök av en brandman, och 
efter detta tillfälle lekte de flesta just brandman. Rasmusson och Erberth (2008) 
styrker detta då de skriver att barn kan bearbeta upplevelser genom leken. De menar 
att barnen gör sig själva till ledare i leken och därmed över situationen, och på detta 
sätt reducerar de intryckens styrka och bemästrar då en upplevelse. Om denna 
upplevelse var dramatisk för barnet kan detta få dem att bilda sig en ny uppfattning 
kring upplevelsen genom att se dem genom ett nytt perspektiv. Vi samtycker med 
Rasmusson och Erberth (2008) då vi under våra erfarenheter sett att barn gärna 
leker sådant de upplevt. Om ett barn exempelvis varit på picknick plockar barnet 
gärna fram en filt och dukar upp och bjuder in till fika.  Rasmusson och Erberth 
(2008) menar att det är till fördel om vuxna i barnens närhet har som vana att vara 
uppmärksamma på barns lekar. De kan då delta i leken om de upplever att barnet har 
svårigheter i sin bearbetning av någon upplevelse. Det är då viktigt att den vuxne inte 
tar över leken, utan att den tar sig an rollen som deltagare och är där för att stötta. 
Förskollärarna i förskolan kan på detta sätt även använda rolleken för att göra barnen 
uppmärksamma på ett visst ämne. Detta genom att gå in i leken som deltagare, men 
styra in barnen på önskat ämne och få barnen intresserade av någonting 
förskolläraren har för avsikt att ta upp för diskussion senare. Rasmusson och Erberth 
(2008) menar att det på detta sätt kan bli lättare för barnen att delta i diskussioner 
då de redan har hunnit bilda sig en uppfattning kring ämnet genom leken.    

6.2 Metoddiskussion  

Undersökningen utgår ifrån den socialpedagogiska teorin och skådar makt i sociala 
sammanhang. Detta är vad denna undersökning handlat om. Intervjuer valdes som 
metod, då vi enligt Bryman (2011) valde en kvalitativ metod. Detta gjordes för att få 
en uppfattning om hur förskollärarna i verksamheten ser på makt i förskolan. 
Undersökningen fick en bred syn på maktbegreppet och hur de deltagande 
förskollärarna ser på makt. Makt och maktförhandling är något som utspelar sig varje 
dag i förskolan, flera gånger om dagen. Vi som gjorde denna undersökning var 
intresserade av att veta mer om detta och därför valdes socialpedagogiska teorin ut. 
Eriksson och Markström (2010) menar att människan utvecklas mest i interaktion 
med andra, samt att rolleken ger barnen en chans att prova på nya identiteter. På så 
vis menar Eriksson och Markström (2010) att barnen lär sig sätta sig in andra 
människors tankar och känslor. Innan intervjun skedde fick deltagarna läsa igenom 
ett missivbrev, ville de fortfarande delta i intervjun fick de skriva under blanketten. 
Intervjuerna tog mellan 30 och 60 minuter, under intervjun lämnade förskollärarna 
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barngruppen. Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade med 
halvstrukturerade frågor, detta gjordes för att kunna ställa eventuella följdfrågor i 
intervjun samt för att förskollärarna skulle kunna svara på frågorna utifrån sina egna 
erfarenheter och kunskaper (Bryman, 2011). Genom att använda intervjuer som 
metod besvarades undersökningens syfte och frågeställningar.  
 

Undersökningen visar att det enligt förskollärarna kan finnas samspel mellan 
maktspel och konflikter, både fysiska och psykiska. De menar att det är när barnen 
inte klarar av att föra en verbal kommunikation som konflikterna uppstår. 
Förskollärarna uttryckte vidare att makt i förskolan är då barnen påverkar andra att 
följa deras vilja och får situationen att påverkas positivt till sin fördel. Detta är en 
liknande sammanfattning av makt som Eriksson och Markström (2000) tar upp. De 
menar att om ett barn får sin önskan uppfylld av ett annat barn är detta ett 
kännetecken för makt.  Det blev dock tydligt att det är förskollärarna som har den 
största makten i förskolan, men att barnen har andra maktkonstellationer i sina 
lekar. 
 

6.4 Förslag på fortsatt forskning  

De intervjuade förskollärarna påvisar att det är av stor vikt att uppmärksamma 
makten och dessa förhandlingar för att minska kränkningarna i barngruppen. De 
deltagande förskollärarna nämnde ingenting om forskningen som finns om makt, 
maktroller och maktspel i förskolan. Däremot togs det upp att läroplanen inte 
nämner något om makt utan att skolverket (2010) pratar runt om ordet makt hela 
tiden. Som författare till denna undersökning önskas fortsatt forskning. Denna kan 
ske ur ett större perspektiv med fler  intervjuade förskollärare och framför allt med 
egna observationer för att få en så bred uppfattning om ämnet som möjligt. Dessa 
intervjuer samt observationer skulle kunna ställas mot varandra för att se hur 
förskollärarna hanterar makt i alla dess former i verksamheten, samt hur 
förskollärarna arbetar för att minska kränkningar. Ytterligare exempel på fortsatt 
forskning är att få tillåtelse att filma barnen och pedagogerna under en viss period 
och sedan transkribera för att få den maximala verklighetsuppfattningen om hur 
makt utspelar sig i verksamheten. Att filma vardagen skulle ge mer relevant forskning 
och förskollärare skulle bli mer insatta i ämnet.  
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Bilaga 1  Intervjufrågor 

 

 

1. Hur gammal är du? 
2. Hur lång erfarenhet har du inom yrket? 
3. Vilken utbildning har du? 
4. Vad är makt för dig? 
5. När uppstår det fysiska konflikter i leken?  
6. Finns det ett samband mellan dessa konflikter och maktspel? 
7. Vilka roller finns i barnens lek på förskolan? 
8. Vilka roller är återkommande bland barnen i deras lekar? 
9. Ser du att barn ofta blir tilldelade roller i leken - eller är de ofta självvalda? 
10. Anser du att barnen blir nöjda med dessa roller? 
11. Vilka egenskaper anser du att ett barn har som får en oönskad roll? 
12. Vilka egenskaper anser du att ett barn har som får mycket makt i leken? 
13. Har du blivit tilldelad en roll någon gång?  

1. I så fall i vilka lekar?  
2. Vilken roll får du? 

14. Vad anser du att barnen utvecklar i rolleken?  
15. Vad lär sig barnen i rollekar?  
16. Kan du ge exempel på tillfällen då du sett maktförhandling - "maktspel" i 

leken? 
17. Anser du att barnen är medvetna om samhällets normer när de förhandlar om 

roller i leken? 
18. Vad anser du ger barnen makt i leken? 
19. I vilka lekar utvecklas makt? 
20. Hur anser du att leken påverkas av makt? 
21. Vilka nackdelar finns gällande makt i förskolan? 
22. Vilka fördelar finns gällande makt i förskolan?  
23. Finns det hierarki i barngruppen? 

1. Varför tror du att hierarki uppstår i barngruppen? 
24. Varför tror du att det sker en förändring i beteendet hos barnet då situationen 

och gruppsammansättningen ändras? 
25. Kan du se något mönster i vem som får makten? Brukar det oftast vara samma 

person som får störst makt?  
26. Vad anser du att läroplanen för förskolan (2010) säger om makt? 
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Bilaga 2  Missivbrev   

 
Information om självständiga arbetet om barns sociala samspel och maktfördelning  
Vi som genomför denna undersökning är två studenter ifrån Mälardalens högskola. 
Vi heter Tove Milby och Sanna Carlsson och läser vår sista termin på 
förskollärarprogrammet och skriver nu vårt självständiga arbete och behöver er hjälp 
med denna undersökning.   
Vårt syfte med detta arbete är att ta reda på vilka olika maktroller som kan 
identifieras i barnens lek på förskolan, samt hur dessa kommer till uttryck. 
Syftet men denna intervju är att få ta del av dina erfarenheter kring maktroller i 
leken. Vi vill ta del av dina åsikter och erfarenheter kring ämnet för att få en 
verklighetsbild. 
 

Du tillfrågas här med om deltagande i denna undersökning.   
 
- Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig.  
- Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion kommer att läggas ut på databasen Diva.   
 

Intervjun kommer att ta cirka 30 till 40 minuter att genomföra. Vi kommer att spela 
in intervjun med diktafon. Sedan kommer vi att transkribera materialet och använda 
det till vår uppsats. Det är endast författarna till uppsatsen, Sanna och Tove, som har 
tillgång till informationen vi får. Ljudfilen och transkriberingen kommer vi endast att 
förvara tills vår uppsats är godkänd, sedan förstör vi materialet. Du förblir helt 
anonym då varken ditt namn eller arbetsplats nämns. Intervjun kommer att äga rum 
på din förskola eller annan önskad plats. 
 
 
 

Jag som informant har tagit del av informationen: 
 

Underskrift 
 
 

 

 
 
 
 



 34 

Om du har frågor gällande intervjun eller vårt självständiga arbeta är du välkommen 
att vända dig till: 
 
 

Namn: Tove Milby  
Telefon: 070-4900912  
Mail: Tmy12001@student.mdh.se   
 
Ort & Datum  

 

Underskrift  

 

 
 
Namn: Sanna Carlsson  
Telefon: 073-5469523  
Mail: Scn12004@student.mdh.se   
 
Ort & Datum  

 

Underskrift  

 

  
 

Handledare  
Namn: Margaret Obondo  
Telefon: 016-153634  
Mail: Margaret.obondo@mdh.se  
  
Ort & Datum  

 

Underskrift handledare 

 

 

 


