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Sammanfattning 

 

     Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur barn positionerar sig i sin lek, vilken 

status dessa positioner har samt hur statuspositionerna förhåller sig till varandra. Som 

datainsamlingsmetod har observationer använts, både med hjälp av fältanteckningar samt 

videoinspelningar. Datainsamlingen ägde rum på två olika förskolor där barn i åldrarna tre till fem 

år observerades sporadiskt i cirka fyra veckor under tiden de hade fri lek. Empirin har analyserats 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv med hjälp av ett urval av tidigare forskning utifrån arbetets 

centrala teman, som redovisas i kapitlet litteraturöversikt. Resultatet visar med ett urval av episoder 

på hur barn skapar, upprätthåller och omförhandlar sin position i leken samt vilken statusposition 

ett barn tillägnas utifrån olika faktorer. Resultatet visar även på vilka kommunikativa och materiella 

resurser som barnen i detta arbete använder sig utav för att nå en önskad statusposition i leken. 

 

Nyckelord: Fri lek, Förskola, Observation Sociokulturellt perspektiv, Statuspositioner. 
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Inledning 

Under våra år på lärarutbildningen har vi studerat och observerat barns lek och samspel samt 

förstått vikten av dess existens. Ju längre in i utbildningen vi kommit, och ju mer kunskap vi samlat 

på oss har vi insett hur komplex leken är samt hur många beståndsdelar den innefattar. En av lekens 

beståndsdelar som vi intresserat oss för är ett barns status i leken. Det har under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar på olika förskolor blivit tydligt för oss att vissa roller i leken, 

beroende på kontexten, är mer åtråvärda än andra. Vi har även bevittnat att barnen innehar olika 

positioner i förhållande till varandra och att dessa positioner är förknippade med en viss status, 

som påverkar barnens inflytande i leken. Utifrån dessa iakttagelser föddes vårt intresse för att 

studera statusförhållanden i barns lek.  

 

 
”Stina: Du var min helopard 

Pelle: En jättefarlig 

Stina: Du brukade aldrig rivas 

  Pelle: Men ibland 

Stina: Mmm….men inte idag, inte på lördagar då ska du bara klappa 

mig….och idag var det lördag. 

 Pelle: Nej….ja”   

    

              (Stina 4,5 år & Pelle 4,2 år)  

 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla underbara barn som låtit oss ta del av er lek. Stort tack även till vår 

handledare Katarina Gustafson som stått ut med oss och alla våra mail under denna process. Tack 

för att du stöttat oss under frustrerande stunder i vårt skrivande. Vi vill även passa på att tacka 

Anne-Louise Berg och Birgitta Billgert för korrekturläsning och värdefulla synpunkter. Sist men 

inte minst vill vi tacka er där hemma för att ni skött markservicen medan vi ”bott” på Blåsenhus!  

 

Tuvalie och Elvin, nu ”flyttar” morsorna äntligen hem igen!  
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Examensarbetets disposition 

Detta examensarbete bygger på en observationsstudie utförd på två kommunala förskolor. 

Empirin utgörs av fältanteckningar och videoinspelningar. Examensarbetet består av åtta olika 

delar där den första delen utgör en inledning som beskriver våra personliga val att studera området.  

Därefter följer del två: bakgrunden som ur ett vidare samhälleligt perspektiv belyser barns samspel 

och lek. I tredje delen presenteras studiens syfte och frågeställning. Del fyra består av 

litteraturöversikt som presenterar ett urval av tidigare forskning utifrån arbetets centrala teman 

samt teoretiska utgångspunkter där vi redogör för examensarbetets centrala teman utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Därefter följer del fem som innefattar metoddel. Här redogörs för urval, 

studiens genomförande samt metoddiskussion och transkribering. Del sex innefattar resultatet i 

form av transskript som innehåller utvalda episoder samt analyser av dessa. Arbetet avslutas med 

en diskussion av resultatet i del sju samt en konklusion i del åtta.  
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Bakgrund 

Idag tar 83 procent av alla ett till femåringar i vårt samhälle del av den svenska förskolan 

(Skolverket 2014). Ofta sker det under den tid i barnens liv då de lär sig interagera med andra. 

(Jonsdottir 2007:13). Förskolans verksamhet ska präglas av omsorg, utveckling och lärande som 

tillsammans bildar en helhet och utgör grunden för barnens fortsatta livslånga lärande. Sedan 1998 

har förskolan en egen läroplan med strävansmål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas. 

Läroplanen för förskolan innefattar olika områden, där lekens betydelser för utveckling och 

lärande, betonas. Barns vardag på förskolan handlar till stor del om samspel där delaktighet och 

utanförskap spelar en central roll. I leken bearbetar barnen sina tidigare upplevelser och det är 

genom leken och i samspel med andra som de tillägnar sig och producerar ny kunskap (Lpfö 98 

2010:6). 

”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande 

leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.” 

    (Lpfö 98 rev 2010 s. 6)  

Vi lever i ett mångfacetterat samhälle under snabb utveckling. Detta kräver god förmåga till 

samspel samt kommunikativa kompetenser. Förskolans läroplan bygger på att barn erövrar 

kunskap tillsammans där de lär av varandra i samspel med en vuxen. I dessa samspelssituationer 

som förskolan erbjuder läggs grunder för framtida sociala förmågor.  

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska 

inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter 

och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Förmåga att kunna 

kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt.  

     (Lpfö 98 rev 2010 s. 6) 

Leken är, som nämnts ovan, viktig för barns utveckling och lärande. Genom leken utvecklas 

grunden för barns sociala samspel. Utifrån dessa utgångspunkter är det viktigt att undersöka barns 

lek och öka kunskapen om de faktorer som påverkar hur barn interagerar. Vad påverkar barns 

samspel och lek? Vilka förhållanden främjar respektive hämmar barns förmåga till 

samspel/interaktion? Vi har i detta examensarbete valt att fokusera på statuspositioneringar i barns 

fria lek. Utifrån läroplanens syn på lek har vi i valt att undersöka detta utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv där samspel och kommunikation är centrala utgångspunkter.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka barns statuspositioner i fri lek.  
 

 Hur skapas, upprätthålls och omförhandlas statuspositioner i barns lek? 

 Vilka kommunikativa och materiella resurser använder barnen i detta arbete? 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning  

Tidigare forskning i detta arbete består av en fördjupning av ett urval av tidigare studier avseende 

examensarbetets centrala teman. Dessa teman är kamratgruppsinteraktion, makt i barns lekar, 

narrativ struktur och resurser som innefattar kommunikation och språk, roller, samt materiella 

redskap. 

Kamratgruppsinteraktion 

Barn utvecklar tidigt kommunikativa kunskaper samt en förståelse för delaktighet och 

medverkan i olika interaktionssammanhang. Corsaro (2003:1, 2005:109) använder benämningen 

kamratgrupp när han hänvisar till den grupp av barn som tillbringar mycket tid tillsammans i 

vardagliga situationer. 

Corsaro (ibid) använder även begreppet kamratkultur och hänvisar då till den lokala kultur som 

råder inom en barngrupp. Löfdahl (2002:18-19) beskriver att i interaktionssammanhang finns en 

kultur, ett outtalat men underförstått sätt att agera och bete sig i just den gruppen. Detta kan handla 

om en större kultur, som exempel den västerländska kulturen, men även kulturer i mindre 

bemärkelse som till exempel i ett fotbollslag eller på en arbetsplats. I en kultur finns det som regel 

gemensamma värderingar och synsätt. Även ett gemensamt sätt att uttrycka sig, både verbalt och 

kroppsligt, är ofta förekommande. Barn och vuxna befinner sig i en gemensam större kultur. Följd 

av att barns och vuxnas liv till viss del skiljer sig från varandra och att barn och vuxna rör sig på 

olika sociala arenor så som förskola, skola och arbetsplatser så skiljer sig barns och vuxnas umgänge 

åt. Barn får på så sätt en egen kultur genom interaktionen med andra barn på de arenor som barnen 

vistas i. Dessa kulturer benämns som kamratkulturer. Wrethander, Bliding (2007:57-59) menar i 

linje med Corsaro att det kan finnas fler än en kamratkultur i exempelvis en förskolegrupp.  

Corsaro beskriver den lokala kamratkulturen, det vill säga den samhörighet som skapas när barn 

integrerar ansikte mot ansikte i ”här och nu”-situationer. Barn är sociala individer som vill delta i 

lekar tillsammans med sina kamrater, de vill skapa ett socialt engagemang och vill känna 

samhörighet med sina kamrater. Detta, menar Corsaro, (2003:1) är hjärtat i kamratkulturen. 

Corsaro (2003:2, 2005:141-146) beskriver också att det finns två grundläggande utgångspunkter i 

kamratkulturer, dels vill barnen få kontroll över sina liv, och dels vill de även dela den känslan med 

sina kamrater.  

Tellgrens (2004:31) studier har visat att barn ägnar mycket tid och energi åt att skapa relationer 

med barn i samma ålder samt belyser vikten av att skapa en samhörighet med andra barn.  

Pia-Maria Ivarsson (2003:60) har skrivit en avhandling som handlar om barns konstruktioner av 

gemenskap i förskolan. Hon beskriver hur barn inom sina kamratkulturer får andra möjligheter till 
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nyskapande än vad de får då vuxna finns med i interaktionen. Utan vuxnas inblandning ges en 

större möjlighet till att pröva och ompröva kunskaper och värderingar.  

I detta examensarbete kommer begreppet kamratgrupp att användas. Vi har valt att använda oss 

av Tellgrens (2004:21) definition av kamratgrupp. Tellgren (ibid) definierar en kamratgrupp som 

”den grupp av barn som tillbringar sin tid tillsammans i förskolan i stort sett varje vardag”. 

Begreppet kamratgrupp skiljer sig från kamratkultur. En kamratgrupp är en grupp av barn som ofta 

leker tillsammans medan kamratkulturen säger något om kulturen (beteendemönstret) i den 

gruppen.  

Makt i barns lekar 

Makt är ett komplext begrepp med olika definitioner beroende på situationen. De olika 

definitionerna utgår ifrån det enskilda objektet (Tullgren, 2003:31-38). I sin studie som handlar om 

hur barns lek påverkas av pedagogernas styrning, har Tullgren (2003) utgått från Foucaults begrepp 

”makt”. Makt i Foucaults mening inriktar sig på vem som besitter makt, hur makten legitimeras 

och vad som händer i den utövade maktens relationer. Foucault menar att det finns en 

maktutövning i alla diskurser, så även i förskolan. Makt och kunskap är intimt förbundna och 

förstärker varandra. Ett exempel som Tullgren (ibid) ger är att det på förskolor ofta finns fönster i 

dörrarna in till lekrummen. På så sätt har pedagogerna makten att övervaka barnen även om de 

stänger in sig i ett rum. Genom att pedagogen kan observera barnen utan att störa, kan de skaffa 

sig kunskap om barnens beteende och genom denna kunskap skaffa sig ännu mera makt (ibid:31-

38).  

Löfdahl (2002:108-121) har tittat på hur makt och maktlöshet förhåller sig till statusförhållanden 

i en lek. Hon menar att makt och motstånd är intimt förbundna och finns i alla relationer. 

Förutsättningen för att makt ska kunna utövas är att det finns ett motstånd och att den som inte 

innehar makten blir maktlös.  

Barns lekar visar ofta en synbar gestaltning av makt och maktlöshet (ibid) och Googwin & 

Kryatsi (2007:281) beskriver att makt är legitimt i barngrupperna. Detta kommer till uttryck genom 

att barnen i leken, genom tal och användning av det fysiska utrymmet, visar sig underordnade sina 

auktoritära kamrater.  

Det finns enligt Löfdahl (2002:108-121) två kategorier som lekens roller är uppdelade i. Dessa 

kategorier är auktoriteter och underordnade. De lekroller som finns inom kategorierna ovan bygger 

på samhällets hierarki och innefattar inom auktoriteter bland annat föräldrar, äldre syskon, övriga 

vuxna samt auktoriteter på arbetsplatser så som chefer. Inom de underordnade finns barn, och då 

framförallt småsyskon, samt arbetare, kunder, djur och andra underordnade. Det är dock inte alltid 

fastlagt vilka roller som är högstatusroller och lekens innehåll kan leda till att maktförhållandena 

inom rollerna byts. Det är främst inom familjelekar och yrkeslekar som maktförhållandena tar sig 

uttryck och där auktoriteterna i leken ofta gestaltar dominanta karaktärer. Ett vanligt exempel som 

Löfdahl (ibid) sett är till en storasyster som bestämmer över ett yngre syskon eller en affärschef 
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som bestämmer över kunder. Löfdahl (2002:108-121) menar att auktoriteter i leken har makt att 

härska. Det kan ta sig uttryck i att rollkaraktären med auktoritet ofta överdriver den makt som 

samhällets auktoriteter har. Att ha en underordnad rollkaraktär i leken innebär att få foga sig, alltså 

att visa tacksamhet samt att lyda auktoriteten men kan även gestaltas av en rollkaraktär som gör 

motstånd. Att som underordnad rollkaraktär göra motstånd kan i leken innebära att som barn stöka 

ner när en vuxen rollkaraktär med auktoritet har städat.  

Corsaros (2003:4-7) studier har visat hur yngre barn i sin lek uttryckte makt och 

maktförhållanden. Hans observationer av barns lek visar tydligt hur rollkaraktären med den 

överordnade rollens innehavare hela tiden tillrättavisar den underordnade rollkaraktärens felaktiga 

beteende. De underordnade rollkaraktärerna i Corsaros (ibid) observationer gjorde ständigt tvärt 

om mot vad den överordnade rollkaraktären antydde.  

Löfdahl (2002:108-121) har i sin forskning sett en synlig statusskillnad mellan olika roller och 

att rollfördelningen till viss del speglar maktförhållanden i barngruppen. De barn som har en högre 

statusposition i barngruppen har mer makt att försätta sig själv på högstatusroller och mer maktlösa 

barn på lågstatusroller. Goodwin & Kryatsi (2007:281) har i sin studie sett att underordnade barn i 

större utsträckning gav vika än gjorde motstånd mot ett barn med auktoritet.  

Corsaro (2003:2) menar att barnens lekhandlingar ofta ses som en gestaltning av normer och värden 

med vuxna som förebilder, men barn tar inte alltid efter vuxnas handlande precis som de är utan 

utvecklar ständigt denna information efter sin egen tolkning. Barnen använder informationen för 

att lösa sina egna problem och ta itu med svårigheter som de stöter på i sin tillvaro. Barn använder 

främst vuxenvärldens kultur och normer när det handlar om status, makt och att ta kontroll. 

Typiska platser där Löfdahl (ibid) sett att maktutövningen blir tydlig i leken är vid matbord eller 

sovrum och gestaltas då ofta av en högstatusroll i form av en vuxen samt en lågstatusroll i form av 

ett barn. Den vuxna utövar sin makt genom att få barnet att lyda och barnet antingen fogar sig eller 

gör motstånd, det vill säga försöker på så sätt lura den vuxna så maktförhållandena vänds upp och 

ner. 

Narrativ struktur  

I Löfdahls studier (2002:184-188, 2004:146) lyfter hon fram den narrativa strukturen som en 

strategi som barnen använder sig av i leken för att skapa sig en position. Varje position är 

förknippad med en viss status. Med den narrativa strukturen menar hon att ”barnen skapar berättelser 

i leken”. I leken fastställer och preciserar barnen det fiktiva förhållandet som ger möjlighet till 

upprepande omtolkningar av lekens handling. Löfdahl (ibid) benämner detta som att ”leken utmärks 

av upprepande teman.” Hon menar att samma lek florerar många gånger under en och samma 

leksituation och detta ger i sin tur möjlighet till narrativa upprepningar av lekens innehåll, det vill 

säga möjligheter att förändra och utveckla lekens innehåll och handling. Den narrativa 

upprepningen är en ömsesidig handling som ger barnen en vidare förståelse för både lekens teman 

och den sociala sammansättningen.  
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Barnen använder lekens innehåll som ett sätt att befästa och förändra såväl sina egna som sina 

och kamraternas statuspositioner i leken. Genom tidigare nämnda narrativa upprepningar av lekens 

teman vet barnen att deras kamrater har en viss förståelse för lekens handling, de har en gemensam 

erfarenhet av lekens innehållsliga moment. Skildringen i leken blir ett angeläget tillfälle att både ta 

hänsyn till andras perspektiv och accentuera sitt eget.  

Något som Löfdahl (2002:184, 2004:146) understryker i sina studier är att det faktum att barnen 

försätter sig, och andra i olika statuspositioner i leken inte alltid behöver betyda att den ena 

statuspositionen är överordnad de andras. Det förekommer även att barnen positionerar sig i roller 

som har jämlik status. Hon medger dock att jämlika statuspositioner kan vara svårare att lägga 

märke till eftersom det är lättare att få syn på när barnen använder resurser för att skaffa sig en 

egen statusposition i leken. (Löfdahl 2004:146). Löfdahl (2002:184) påpekar också att det är av stor 

vikt att barnen behärskar lekens innehåll för att kunna skaffa sig en statusposition. 

Den narrativa strukturen skulle kunna beskrivas som att barnen skapar berättelser i leken. Dessa 

innehåller statuspositioner som genom den narrativa upprepningen ger upphov till en ökad 

ömsesidig förståelse för lekens innehåll. Detta möjliggör i sin tur att statuspositioner i leken 

vidmakthålls och bekräftar såväl den egna överordnade statuspositionen samt övriga barns 

positioner som mer eller mindre underordnade. De barn som har förmågan att skapa händelser 

som för leken vidare, och då ofta i en riktning som gynnar dem själva, är ofta de barn som når en 

hög statusposition i leken. 

Resurser 

I följande avsnitt kommer resurser som kommunikation och språk, roller och materiella redskap 

att belysas. 

Kommunikation och Språk  

Engdahls (2011:15, 72-73) avhandling syftar till att undersöka interaktion och kommunikation 

mellan de allra yngsta under leken. Syftet med studien var att undersöka hur barn interagerar och 

kommunicerar när de leker med sina jämnåriga kamrater. Hon undersökte också hur de yngsta 

barnen skapar vänskap och hur en sådan process går till. Resultatet visade hur socialt kompetenta 

de små barnen är genom kroppsliga färdigheterna som rörelser, ansiktsuttryck och gester som 

förekom mellan barnen. 

Löfdahl menar att kommunikation är handlingar som både är kroppsliga och verbala som måste 

tolkas och förstås i relation till varandra. Vi kan inte dra slutsatser av enbart barnens verbala 

kommunikation, som vi i detta arbete hädanefter benämner som språk, utan vi måste även ta 

hänsyn till den kroppsliga kommunikationen. Den kroppsliga kommunikationen kan bestå av 

kroppsspråk, gester och mimik. Denna kroppsliga kommunikation kan i samspel med språket ge 

en vidare förståelse av en situation (Öhman 2009:125-132). Löfdahls (2002:13-14) studier visar att 

språket är ett kognitivt redskap för att handla och förhandla i en social situation.  



14 

 

Goodwin & Kyratzi (2007:281) beskriver att genom leken kan barnen i kommunikativa dialoger 

skapa karaktärer och inta kontrastfyllda statuspositioner samt med hjälp av språket skapa handling 

i leken.  

Utifrån denna studies syfte menar vi i linje med Löfdahl (2002:16-17) och Goodwin & Kyratzi 

(2007:280) att det är angeläget att förstå hur olika sätt att kommunicera bidrar till att utveckla 

diskurser1 och specifika kamratkulturer samt att förstå vad dessa lekhandlingar får för 

konsekvenser. Barns kommunikativa handlingar är avgörande för att få delta i kamratkulturen, där 

språket används som redskap för att skapa en social struktur. Genom att agera på ett önskvärt sätt 

för den specifika leksituationen och anpassa sitt språk och handlingar till vad som lämpar sig i just 

denna specifika leksituation markeras enligt (Goodwin & Kyratzi 2007:280) en grupp-tillhörighet. 

För att bli begriplig måste en kommunikativ handling tolkas i sin diskurs, vilket innebär att språket 

och kroppsliga handlingar tillsammans med sammanhanget utgör en helhet i situationen.  

Tidigare erfarenheter kan komma till uttryck genom kommunikativa handlingar och verbala 

uttryck. Barn använder sig av språkliga resurser som de anammat från vuxenkulturen. Det är av 

stor vikt att kunna tolka den pågående lekens riktning (Goodwin & Kyratzi 2007:280) När barn 

saknar gemensamma erfarenheter eller inte uppfattar lekens diskurs upphör ofta deras 

kommunikation vilket leder till att leken stannar av och inte utvecklas. 

Löfdahl (2006:2-12) visar på att höga statuspositioner i leken ofta förvärvades av de barn som 

kunde kommunicera och förhandla om rollerna i leken. Detta kräver en god 

kommunikationsförmåga. Evaldsson (1994:13) menar att statuspositioner definieras och 

omdefinieras med ordens hjälp. Löfdahl (2006:2-12) beskriver att barnen med god 

kommunikationsförmåga i högre utsträckning når de åtråvärda statusrollerna och på så sätt kan 

placera sig själva och sina allierade kamrater på höga statuspositioner i leken. Evaldsson (1994:7) 

beskriver hur barnen med hjälp av språket kan få makt över leken då de kan sätta ord på händelser 

som kan påverka vilken status barnet når.  

Roller 

Löfdahl (2002:122) beskriver hur barn i sin lek använder sig av roller för att berätta lekens 

handling och innehåll och att det är rollerna i dialektik med innehållet som gör leken levande. 

Löfdahl (2002:180-188) menar vidare i linje med Evaldsson (1994:7) och Tellgren (2004:31) att lek 

är en samspelssituation där barnen tillsammans ständigt förhandlar om de roller som ingår i leken. 

Alla roller symboliserar en viss status som har betydelse för lekens innehåll, vilket innebär att när 

barnen förhandlar om en roll är det även en förhandling om den statusposition som är förknippad 

med rollen. Roller förknippade med auktoritet har ofta mer makt över lekens innehåll än vad 

underordnade roller har. Dock är en rolls status beroende av diskursen samt vilket barn som 

                                                 
1 Diskurs beskrivs, med referens från Löfdahl (2002:17), som en beteckning för att ord och meningar måste 

förstås i relation till hela yttrandet för att bli förstådda. Hur ord och meningar uttrycks bidrar också till hur det 

ska tolkas.  
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innehar rollen. Det är inte alltid givet att till exempel rollen mamma alltid är förknippad med 

exempelvis hög status. Hur förhandlingen av roller går till speglar maktförhållandena i 

barngruppen. Högstatusroller har enligt Löfdahl (2002:186) fler yttranden som gav direktiv i leken 

medan lågstatusrollerna i motsats gav färre direktiv. 

Vidare menar Tellgren (2004:31) att de flesta barn verkar anse det viktigt vilken roll varje 

deltagare har medan andra inte verkar lägga lika mycket vikt vid rollen. Löfdahl (2002:181) 

vidareutvecklar detta och beskriver att hon sett hur barn hellre intar en oväsentlig roll och därmed 

tilldelas en underordnad statusposition än att inte alls få delta i leken. 

Materiella redskap 

Materiella redskap så som rekvisita, möbler, leksaker, olika platser och personliga attribut som 

till exempel kläder, beskrivs av Löfdahl (2006:2-12) vara förknippat med olika status. Löfdahl har i 

sin studie sett att de redskap som beskrivs ovan kan användas som hjälp att förhandla om statusen 

i en lek samt även stärka och befästa en statusposition. Trots att materiella ting visat sig vara av 

betydelse för statusen i leken och att tidigare forskning som Löfdahl (2006:2-12) genomfört (se 

vidare Lindqvist, 1995) visat att materiella ting användes för att stärka en rolls status så har Löfdahl 

i sina egna studier sett att barn i första hand använder sig av kroppsspråk och olika nyanser i sin 

röst för att befästa en rollkaraktärs status. Löfdahl (ibid) menar dock att barn är medvetna om 

betydelsen av redskap i leken och hur dessa redskap vid rätt leksituation kan användas för att 

symbolisera något som medför status. För att ett redskap ska vara förknippat med en viss status 

behöver redskapet ha de rätta attributen. Löfdahl (ibid) tar i sin artikel upp ett exempel som 

tydliggör detta. Hon beskriver en observation där längden på svärd och knivar ger en viss status i 

en lek som handlar om kungar. De barn som hade de längsta knivarna och svärden, deras roller 

fick högst status i leken. Barn använder sig således av materiella redskap för att bekräfta, 

upprätthålla och omförhandla sin status i leken men det är inte givet att ett redskap per automatik 

resulterar i en hög status. Ett barns status i gruppen eller en rollkaraktärs status kan inom 

kamratkulturen vara förutbestämd och det är inte alltid säkert att ett redskap förknippat med status 

väger tyngre än barnets status i gruppen (Löfdahl 2006:). Ett barn med hög status i kamratgruppen 

som i leken har en högstatusroll blir alltså inte automatiskt av med sin högstatusroll enbart för att 

ett annat barn använder sig av lämpliga redskap som för leken är förknippat med hög status.  
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Teoretiska utgångspunkter 

   Tidigare forskning som behandlar barns lek med utgångspunkt från examensarbetets teman; 

kamratgruppsinteraktion, makt i barns lekar, narrativ struktur och resurser har ett sociokulturellt 

perspektiv. Det blev därför väsentligt att ansluta till detta i arbetes översikt av tidigare forskning 

och i våra teoretiska utgångspunkter. Nedan presenteras arbetets teoretiska sociokulturella 

perspektiv med hjälp av Vygotskij och Säljö. Utifrån dessa forskare har framförallt Corsaros, 

Tellgrens och Löfdahls teorier om barns samspel och statuspositionering i lek utvecklats. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning av litteraturöversiktens teman.  

 

I likhet med ovan nämnda forskning väljer vi alltså att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Ett sociokulturellt perspektiv bygger på samspel och kommunikation mellan människor samt att 

lärande sker genom interaktionen med andra människor.  

 Vygotskij, är en väletablerad och omtalad pedagogisk teoretiker som introducerade idén om att 

barns utvecklig snarare sker i samspel med sin omgivning än att det är en individualiserad process. 

I synnerhet intresserade han sig för skillnaden mellan vad barn kunde lära på egen hand respektive 

vad barn behöver en vuxens hjälp för att lära sig (den proximala utvecklingszonen). Vygotskijs 

utgångspunkter brukar benämnas som sociokulturellt perspektiv på lärande. I ett sociokulturellt 

lärande ser man omgivningen som den väsentliga delen för individens utveckling och lärande där 

språket och språkandet har en central roll. Den sociokulturella utgångspunkten ligger i hur 

humanitetens värden förmedlas genom språket. (Säljö 2005:109-130; Tellgren 2004:20). 

Leken är enligt Vygotskijs utvecklingsperspektiv en av de ledande utvecklingskällorna under 

förskoleåldern (1981:173-181). Vygotskijs menar att hos barn i förskoleåldern uppstår behov och  

drifter som är viktiga för barnets utveckling och att dessa drifter och behov uttrycks i leken. Ett 

litet barn har svårt att acceptera att alla behov inte går att tillgodose omedelbart. 

Leken har på så sätt sin utgångspunkt i barnets försök att tillgodose behov som i verkligheten inte 

kan realiseras omedelbart. Leken kan ses som ett försök till önskeuppfyllelse. Dock betyder inte 

detta att barn är medvetna om motiven som ger upphov till leken och det är inte isolerade 

önskningar som uttrycks utan generaliserade affekter kopplade till dessa behov och önskningar. 

Fantasi hos äldre barn och ungdomar kan sägas vara lek utan handlingar (ibid).  

I sin lek skapar barnet en imaginär situation där innehållet inte behöver vara realistiskt. Vygotskijs 

menar att all lek innehåller regler, även lek utan tydligt uttalade och formulerade regler. Den 

imaginära situationen innehåller regler för hur man bör bete sig. Vygotskijs tar som ett exempel det 

barn som leker att det är mamma till en docka, då finns redan regler för en mammas beteende. Det 

är handlingar som passar dessa regler som godtas i en leksituation. 

 
Många är de forskare som utgått från Vygotskij teorier och tankar. Några av dessa har vi valt att 

studera närmare i vår litteraturöversikt. Det teoretiska perspektivet för denna studie tar därför sin 
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utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv (som också stora delar av styrdokumenten för 

förskolans bygger på) (Johansson & Pramling, Samuelsson 2003:12) 

Lärande skapas genom att människor deltar i praktiska och kommunikativa samspel med 

varandra. Hur vi väljer att resonera och skildra verkligheten som vi möter i interaktionen med andra 

har betydelse för hur vi i framtida situationer kommunicerar. Eftersom vi använder den 

kommunikation som vi tagit till oss under tidigare situationer (Säljö 2005:15-16). 

Tellgren (2004:20) anser att den grundliga stommen i ett sociokulturellt perspektiv handlar om 

människans liv, utveckling och vardagliga handlingar, det är genom dessa den sociala 

verkligenheten synliggörs. Språket menar även Tellgren (ibid) är det mest centrala för att kunna 

förstå barns handlingar och argumentationer. Detta kan studeras via sociokulturellt perspektiv 

genom att vara närvarande i barnens kontext och språkande. Det handlar inte om att studera ett 

enskilt barns handlingar och språkande utan det handlar om att betrakta och synliggöra barnens 

interaktion med varandra.  

Corsaro (2005:18-20) är en framstående barndomsforskare, vars studier har visat att barn  samlar 

information från det samhälle, den kultur och de kamratkulturer de lever och verkar i. Barn övertar 

inte samhällets och vuxenvärldens normer precis som de är utan omtolkar dessa och gör det till sin 

egen kunskap. På så sätt påverkar barnen den omgivning de är en del av. Denna socialisation 

benämner Corsaro som Tolkande reproduktion. Tolkande reproduktion innefattar två centrala delar, 

språket och kulturella rutiner (cultural routines). I de kulturella rutinerna menar Corsaro (2005:19) 

att barnen utvecklar en social tillhörighet som medför en kontext där sociokulturella uppfattningar, 

kunskaper och normer kan framställas och prövas. Barnen utforskar och testar sociokulturella 

gränser för att hitta sin plats på jorden.  

I leken bearbetar barn tidigare erfarenheter och konstruerar ny kunskap (Corsaro, 2005:18-20) 

Synen på barn har genom tiden förändrats, från att se på barns utveckling som något generellt 

och lagbundet menar Löfdahl (ibid) att synen utvecklats mot mera kulturella och sociala kontexter. 

Den nya synen på barn menar Löfdahl (2004:31) handlar om att barnet inte enbart är underordnade 

samhällets olika forum utan att barnen ses som betydelsefulla för sin egen skull. Lika väl som vuxna 

kan lära barn om saker och ting kan vuxna ta lärdom av vad barnen har att säga oss. Barn har egna 

tankar och teorier om den värld vi lever i, och dessa tankar bör tas på allvar och värdesättas. För 

att förstå barns meningsskapande måste vi synliggöra vad barn involveras och engagerar sig i 

(Löfdahl 2004:31). Löfdahl (2004:11) väljer att ta avstamp i ett sociokulturellt perspektiv där de tre 

centrala begreppen kontext, mediering och kommunikation har relevans för hennes lekteori. I enlighet 

med Löfdahls studie (ibid) ser vi barnen som sociala aktörer där meningsskapande sker i 

gemensamma leksituationer och fokus ligger i att förstå barns lek i en kontext. När vi ser på barn 

som sociala aktörer är det huvudsakligen barnen som är medskapare av sin omgivning och Löfdahl 

(2002:12) tydliggör detta genom att beskriva det som att ”Barngruppen och dess lek påverkar sin omgivning 

och omgivningen påverkar barngruppen och dess möjligheter till lek”. Med det menar hon att barn och dess 

omgivning är beroende av varandra därför blir också förskolan en betydelsefull och central arena 

att utgå ifrån när leken ska studeras.  
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Leken spelar en väsentlig roll i barnens liv (Löfdahl, 2002:9). Löfdahl beskriver hur tidigare 

forskning kring lek till största del syftade till att dela in leken i kategorier medan dagens forskning 

fokuserar på lekens kontext, dynamik och möjlighet till förändring (2002:28). Löfdahls synsätt på 

lek utgår ifrån att leken är en gemensam aktivitet och att den är beroende av gemenskap och 

meningsfulla sammanhang för att bli varaktig men även för att utvecklas. Handlingar, föremål och 

begrepp får i leken en mening genom det innehåll som uttrycks av barnen (2002:43) 

I likhet med Löfdals (2002:12-13) studie ser vi inte medierade handlingar som en isolerad 

företeelse utan snarare att vår medvetenhet, våra uppfattningar och vårt sätt att hantera det som 

sker har påverkats av våra tidigare erfarenheter och att detta sedan har betydelse för hur vi hanterar 

verkligheten idag.  

 

Statusposition är ett begrepp som Löfdahl (2002, 2006) flitigt använder i sin sina studier, 

däremot har det varit svårt att hitta en definition av vad hon avser med begreppet. Därför har vi 

förutom de centrala begrepp som hör ihop med tidigare forskning som berörts i litteraturöversikt 

valt att förtydliga vad vi i detta examensarbete menar med statusposition. Vår utgångspunkt är 

Nationalencyklopedins (www.ne.se 131222 10.59) definition av status, vilken definieras utifrån 

sociologins benämning på en persons ställning i en grupp. 

I detta examensarbete menar vi att en statusposition är en individs status i förhållande till andra 

individer i en grupp.  

 

 

Sammanfattning av litteraturöversikt - teman 

Löfdahl (2002:182) belyser det faktum att faktorer som påverkar huruvida ett barn får delta och 

påverka en lek styrs av vilken kännedom barnet har om vilka normer som råder i olika 

sammanhang. Dessa normer menar Corsaro (2003:1, 2005:109) konstrueras gemensamt av barnen 

i förskolegruppen och bidrar till att forma en kamratkultur, som i sin tur innehåller olika 

statuspositioner och kamratgrupper. I kamratkulturer finns statuspositioner som till viss del är 

givna. Trots detta har barnen i Löfdahls observationer visat på att statusförhållandena med hjälp 

av olika strategier kan vara föränderliga. Genom lekens innehåll utmanar barnen etablerade 

positioner men visar ändå att de känner till de handlingsmönster som råder i kamratkulturen. För 

att få ingå i en kamratgrupp behöver barnen inleda en interaktion där barnen behöver förhandla 

om vilka statuspositioner som ska råda (Tellgren 2004:72) 

Goodwin & Kyratsi (2007:281) beskriver att barns lekar ofta visar en synbar gestaltning av makt 

och maktlöshet. Vidare menar Löfdahl (2002:108-121) att makt och motstånd är intimt förbunda 

med varandra samt att makt som utövas bygger på att ett motstånd måste finnas. Lekens roller är 

ofta uppdelade i två kategorier, dessa bygger på samhällets hierarki och innefattar auktoriteter och 

underordnade. De underordnade rollkaraktärerna kan i leken gestaltas av en rollkaraktär som 

http://www.ne.se/
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antingen fogar sig eller gör motstånd (ibid). Corsaros (2003:4-6) observationer har visat att den 

överordnade rollens innehavare hela tiden tillrättavisar den underordnade rollkaraktärens felaktiga 

beteende.  

Vi har tidigare berört Löfdals (2002:184, 2004:146) resonemang kring den narrativa strukturen 

som en strategi för att försätta sig själv i en hög statusposition. Detta innebär att barnen skapar en 

handling i leken och på så sätt får möjlighet att påverka handlingen och roller. Berättelserna hjälper 

också till att konstruera den sociala strukturen bland barnen, och det har visats att vara av stor vikt 

att kunna hantera lekens handling för att skaffa sig en statusposition (Löfdahal 2002:186-188).  

Studier av bland annat Löfdahl (2002,2006), Evaldsson (1994), Corsaro (2011) och Tellgren 

(2004) har visat på kommunikationens vikt i förhandlingen av statuspositioner i barns fria lek. 

Genom en skicklig verbal förmåga förvärvas höga statuspositioner i större utsträckning och med 

hjälp av språket kan barnen få makt över leken då de kan sätta ord på för leken betydelsefulla 

aspekter.  

I barns lekar finns lekroller som symboliserar en viss status. När barnen förhandlar om en roll 

är det även en förhandling av den statusposition som är förknippad med rollen. Löfdahl (2002:181). 

Rollkaraktärerna förhandlas fram av deltagarna i leken och strukturen i kamratgruppen påverkar 

vilka roller barnen tilldelas eller förvärvar. (Löfdahl 2002:81). Barnens roller och hur 

rollfördelningen går till speglar maktförhållandena i barngruppen. Barn med hög status kan i större 

utsträckning försätta sig själva på högstatusroller och andra på låg statusroller (Löfdahl 2002:108-

121). 

Materiella redskap har visat sig till viss del vara förknippat med olika statuspositioner. Det är 

barn med hög status som i största utsträckning kan använda materiella redskap för att positionera 

sig eller andra. Föremål och miljöer kan förknippas med olika betydelser och leda till olika  

statuspositioner för barnen som använder dessa i sin lek (Löfdahl 2006:2-12).   

Utifrån dessa ovan nämnda teman med inspiration från Corsaro (2005,2003) Löfdahl 

(2002,2004,2006) och Tellgren (2004), har vi valt lyfta fram några centrala begrepp. Dessa centrala 

begrepp är av vikt för analysen av vårt resultat. Examensarbetets centrala begrepp är makt, narrativ 

struktur och resurser. 
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Metod 

Utifrån vårt syfte och de frågeställningar som definierats valdes observation som metod för 

studiens genomförande. Stukat (2011:55) menar att observation handlar om att ta reda på vad 

människor faktiskt gör, inte vad de säger att de gör. Då studien syftar till att undersöka barns 

samspel i den fria leken, deras faktiska handlande, både kroppsligt och verbalt samt hur de 

uppträder i verkliga situationer kan metodvalet motiveras.  

Metoder som enkät och intervju är i detta fall inte något som går att applicera på yngre barn 

eftersom vi anser att frågorna skulle bli för komplexa för barn att förstå eller reflektera kring.  

Vi valde observation i form av fältanteckningar i kombination med videoinspelning för att det 

är ett kvalitativt sätt att samla in empiri på. Inledningsvis började vi med observationer med 

fältanteckningar för att sedan gå över till videoinspelat material för att fördjupa kvalitén på den 

insamlade empirin. Genom att använda båda observationsmetoderna kunde ett tätare material 

produceras och detta i sin tur kunde i slutändan möjliggöra en rikare tolkning.  

Urval 

Examensarbetet bygger på tre delstudier. De första två delstudierna som genomfördes med 

fältanteckningar är utförda individuellt på olika förskolor av examensarbetets författare. Den tredje 

delstudien som genomfördes med videoinspelning är utförd av båda författarna tillsammans. 

Studierna är genomförda på två olika kommunala förskolor med barn i åldrarna tre till fem år. Båda 

förskolorna är belägna i mindre samhällen i en mellansvensk kommun. Förskolorna valdes ut för 

att en redan etablerad kontakt fanns på varje förskola, detta i samband med att en pilotstudie 

genomfördes. Första kontakten i samband med studien togs via personliga möten där personalen 

på respektive förskola tillfrågades och informerades muntligt om studiens syfte. Efter ett 

godkännande från personal samlades skriftliga tillstånd (se bilaga 1-3) in från barnens 

vårdnadshavare där de gav sitt samtycke till barnens medverkan i studien. Vårdnadshavare till 

sammanlagt 38 barn tillfrågades, varav 21 barn fick medverka i studien. Av dessa 21 barn fick 

slutligen 11 barn medverka i observationerna med videokamera.  

Samtliga barn och förskolor som medverkar i studien har fått fingerade namn i episoder och 

analyser. Studie ett är genomförd av Michaela och förskolan som observationerna ägt rum på 

kommer i arbetet att benämnas som förskolan Merkurius. Studie två är genomförd av Hanna och 

förskolan som observationerna ägt rum på kommer benämnas som förskolan Saturnus. Den tredje 

delstudien som är genomförd av båda författarna har ägt rum på förskolan Merkurius. 

Som observatörer valde vi att använda oss av olika redskap och inta rollen som icke deltagande. 

Till en början genomfördes observationerna med fältanteckningar enligt löpande protokoll, men 

kombinerades efterhand med observationer som filmades. Detta behövdes för att kunna göra en 

mer detaljerade analys av empirin.  
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Observationerna genomfördes under barnens fria lek. I likhet med Löfdahls (2004:146) studie 

menar vi med fri lek i denna studie, den lek som barnen initierar själva och där barnen styr innehållet 

i leken. Fri lek innefattar även aktiviteter som ritning, pussel och spel (Löfdahl, ibid). 

Observationerna har främst förlagts till de tillfällen på dagen då barns fria lek varit i fokus samt den 

tid på dagen då flest barn var närvarande eftersom vi ville ha med så många barn som möjligt i våra 

observationer.  

De episoder som vi valt att ha med i vårt resultat är utvalda för att de belyser våra 

frågeställningar. 

Genomförande  

Under en period på fyra veckor har observationer utförts under sammanlagt ca 50 timmar varav 

ca 18 timmar utgör videoinspelat material och resterande ca 32 timmar består av fältanteckningar. 

Under både videoinspelningarna och fältanteckningarna har vi agerat observatörer av första 

ordningen, vilket innebär att vi som observatörer ej har varit delaktiga i situationen som observerats 

(Bjørndal 2005:26). Under observationerna har vi försökt att placera oss på så sätt att vi hört och 

sett så mycket som möjligt utan att störa och påverka barnens lek. Som observatörer av barnens 

fria lek har vi riktat vårt fokus på relevanta situationer som belyser frågeställningarna i denna studie. 

Vi har hela tiden haft våra frågeställningar som grund och riktat vår uppmärksamhet på hur barn 

skapar, upprätthåller, omförhandlar sin statusposition i leken samt vilka kommunikativa och 

materiella resurser barnen använder av.  

Observationerna med videoinspelat material har utförts på en av de två förskolorna som ingick 

i studien, där vi filmat under barnens fria lek i tre dagar. Vi har använt oss av en handhållen kamera 

för att det lämpar sig väl för aktiviteter som den fria leken, som är rumslig och rörlig. Vi vill inte 

bli rumsligt bundna vilket kan bli en konsekvens av att använda en stativmonterad kamera. Heikkilä 

& Sahlström (2003:13) diskuterar i sin artikel om användandet av videoinspelning i fältarbetet och 

menar att videofilmning av den fria leken har goda analysmöjligheter i både tal, blick- och 

kroppsorientering samt artefaktanvändande. Detta är viktiga aspekter för oss att studera för att få 

en så komplex bild som möjligt. Under videoinspelningarna har kameran placerats i barnens 

blickhöjd för att synfältet ska fånga barnens perspektiv. Detta är något som Grunditz (2013:36) 

beskriver vikten av i sin studie. Om kameran placeras i höjd med en vuxens synfält kan viktig 

information om vad barnen ser förloras.  

Pennan och pappret har varit ett komplement till videoinspelningarna genom att tankar och 

intryck kan antecknas samt att det som utspelas utanför kamerans lins, men som trots det var av 

vikt för det som utspelas framför kameran. Detta kunde dokumenteras och användas vid 

transkriberingen på så sätt att de två materialen kan komplettera varandra och ge en vidare bild av 

leksituationen som observerats. Grunditz (2013:35) diskuterar i sin studie det faktum att filmandet 

aldrig kan bli en exakt kopia av verkligheten. Genom att rikta kamerans lins mot ett specifikt fokus 
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gör observatören redan där ett medvetet val av vad som är intressant att filma, vilket kan medföra 

att det som hamnar utanför fokus ej blir en del av resultatet.  

Observationerna med fältanteckningar har genomförts med hjälp av penna och papper i form 

av löpande protokoll med låg struktur. Under observationerna har vi försökt att anteckna allt av 

vikt, inte enbart verbal kommunikation utan även sådant som kan ha betydelse för förståelsen av 

själva kontexten. Detta kan exempelvis vara kroppsspråk, gester, tonfall och blickar. Det insamlade 

materialet har renskrivits direkt efter varje observation för att så tillförlitligt som möjligt kunna 

återge det verkliga händelseförloppet. Att utföra observationer med hjälp av fältanteckningar är 

alltid osäkert, osäkert i den bemärkelsen att det är svårt att hinna registrera allt som händer i den 

verkliga situationen samt att man aldrig kan gå tillbaka och titta igen, vilket är möjligt när 

observationen är videofilmad.  

Analysmetod 

Bearbetningen av den insamlade empirin har skett på olika sätt. Ett första steg var att i slutet av 

dagen, då alla detaljer fanns i färskt minne, renskriva varje observation, som skett med penna och 

papper. Vi kunde också vid dessa tillfällen skriva ner ytterligare anteckningar som vi ansåg vara 

viktiga i sammanhanget men som inte skrivits ner under själva observationen. Detta visade sig vara 

av stor vikt att redan samma dag renskriva och lägga till betydelsefulla iakttagelser eftersom det är 

svårt att minnas detaljer i efterhand. Kullberg (2004:178) menar att det är angeläget att fortlöpande 

analysera sitt insamlande material annars kan alltförstora mängder data bli ohanterligt. Något som 

vi ansåg viktigt och som vi tagit fasta på under vår fältstudie är vad Kullberg (2004:178) resonerar 

kring, angående att en forskare aldrig kan vara teorilös. Med det menas att vi som observatörer 

måste vara noggranna med att skilja på våra egna analyser, som vi oundvikligt gör av det som sker, 

och det faktiska som händer. Därför har vi försökt att markera våra egna analyser i vårt material 

och urskilt dessa från det rent beskrivande händelseförloppet.  

Efter renskrivningen har vi läst igenom vårt insamlade material för att få en så samlad helhetsbild 

som möjligt och för att kunna kategorisera och urskilja likheter och skillnader som kan vara av 

värde för resultatet.  

Videoinspelningarna har transkriberats, det vill säga så ordagrant som möjligt skrivits ner i 

talspråk och sedan analyserats för att skapa innebörd och förståelser av vad som händer och sker i 

det insamlade materialet (Kullberg 2004:175). 

Observationerna, med penna och papper, på respektive förskola har analyserats på var sitt håll, 

medan det videoinspelade materialet analyserats gemensamt. Esaiasson m.f.l (2012:314) tar upp 

problemen med validitet i en observationsstudie. Han problematiserar frågan om hur observatören 

egentligen vet vad det är denne ser? Han menar vidare att detta handlar om att använda sitt 

omdöme och vidta försiktighet när exempelvis stämningar och sådana svårfångade faktorer 

uppkommer. Ett sätt att öka validiteten kan vara att arbeta tillsammans med en annan observatör, 
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då blir man tvungen att precisera sina tolkningar och argument för varandra. Detta är något som 

vi arbetat med under analyserna av det videoinspelade materialet.  

Episoder som anses meningsfulla för vårt syfte och frågeställningar har efter transkribering 

plockats ut ur den insamlade empirin för att redovisas i resultatet samt analyserats mot 

examensarbetets centrala begrepp.  De centrala begrepp som använts som analysredskap är makt, 

narrativ struktur samt resurser.   

Transkriberingmall 

Inför varje episod har en kort inledning beskrivits för att läsaren ska kunna skapa sig en 

förståelse för vilken kontext episoden utspelar sig i. Vi har utgått ifrån hur Tellgren (2005:48-50) 

utformat sina episoder eftersom vi ansåg att dessa innehåller information som läsaren behöver för 

att få en klarare bild av sammanhanget och situationen. Nedan visas de transkriptverktyg vi valt att 

använda oss av i våra episoder. Dessa hjälper till att tydliggöra detaljer i sammanhanget som kan 

vara viktiga för att förstå situationen i sin helhet. I den högra spalten ges en förklaring till 

transkriptverktyget i den vänstra spalten. 

  

Transkriptmall – fig 1 

Transskriptverktyg  Förklaring 

# Ohörbara ord 

¤ Avbrutet ord 

VERSALER Skriker 

*Text* Talar med högre röst 

^Text^ Talar i mun på varandra 

((Text)) Barnen gör något, längre förklaring. 

(Text) Barnen går utanför leken & berättar om handlingen i leken. 

[Text] Överlappande tal 

…. Kort paus 

….. Lång paus 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Esaiasson m.fl. (2012:57) menar att validitet syftar till att vi ”empiriskt undersöker det som vi på den 

teoretiska nivån påstår att vi undersöker” samt att det som mäts är relevant i sammanhanget. 

Reliabiliteten i en studie syftar till att en undersökning utförts på ett tillförlitligt sätt, där hög 

reliabilitet innebär frånvaro av osystematiska eller slumpmässiga fel medan låg reliabilitet innebär 

det motsatta (ibid). 

Frågeställningarna i uppsatsen har undersökts med observation som metod. Både obser-

vationer med fältanteckningar samt observationer med videoinspelningar har använts för att samla 

empiri. De observationer som utförts med videoinspelningar har vi haft möjlighet att titta på 
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upprepade gånger och på så sätt minimera risken att gå miste om, för studien värdefull information. 

Transkriptionerna av studiens videoinspelade empiri har således en hög validitet och reliabilitet 

(ibid). De observationer som utförts med fältanteckningar har inte lika hög reliabilitet. Risken med 

att enbart samla empiri genom fältanteckningar är att observatören går miste om viktig information 

genom att inte ha möjlighet att hinna se allt som händer samtidigt som anteckningarna skrivs. Att 

enbart observera med fältanteckningar gör det omöjligt att återuppleva situationen igen precis som 

det utspelade sig den första gången (vilket blir möjligt med en videoinspelning). Protokoll från 

fältanteckningar kan även vara svåra att tyda om de är nedtecknadats snabbt (vilket ofta krävs vid 

observationer av detta slag). Genom att enbart observera korta sekvenser åt gången samt att 

omedelbart efteråt renskriva anteckningarna och då komplettera med de detaljer vi mindes från 

den observerade situationen men inte hunnit skriva ner under själva observationstillfället har vi 

stärkt reliabiliteten. Detta gjordes för att minska risken för slumpmässiga fel. Trots detta är 

observationerna inte heltäckande och betydelsefull information kan tyvärr ändå gått förlorad. Vid 

videoinspelning som observationsmetod finns också viss risk att betydelsefull information går 

förlorad, detta för att kamerans omfång är begränsat. Dock anses videoinspelat empiri ha högre 

reliabilitet än fältanteckningar. Esaiasson (2012:158-159) menar att ett stort antal analysenheter är 

överlägsna ur generaliseringssynpunkt och beskriver att ett mindre urval av fallstudier inte är 

representativa för populationen. Vidare beskriver han dock att forskaren kan, genom att analytiskt 

generalisera resultatet till en teori, lyfta fram allämängilitiga aspekter som kan säga något väsentligt 

om övriga närliggande fall i populationen (ibid).  Larssons (2008:25-37) diskuterar i en artikel om 

begreppet generalisering i kvalitativa studier. Han ställer sig frågan när och var kvalitativa tolkningar 

är användbara om man inte kan dra några slutsatser utanför enskilda studier. Att ha en hög kvalitet 

i studiers resultat är en given omständighet för att en generalisering kan bli möjlig. Larsson 

(2008:25-37) menar dock att det finns studier där generalisering inte är av lika stor vikt för ett 

berättigande av studien och pekar därför på vissa undantag som rör generalisering. Larsson menar 

att det i vissa studier är viktigare att titta på exempelvis det som är karakteristiskt i studiens resultat, 

och detta kan vara tillräckligt för att rättfärdiga en studie. Vår studies urval ger ingen möjlighet till 

statistisk generalisering men vi kan i resultatet urskilja mönster och faktorer i analyserna som är av 

intresse utanför vår studie.  

Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (www.vr.se 131030 09:25:20) har riktlinjer för etiska ställningstaganden som 

ska beaktas när en undersökning görs. Dessa fyra riktlinjer är: information, anonymitet, frivillighet 

och nyttjande. De personer som ingår i en studie ska i förväg informeras om vad dessa fyra punkter 

innebär.  

Information innebär att de utvalda personerna tillfrågas om de vill delta i studien och informeras 

då även om hur studien kommer gå till. Om en person som ska observeras är omyndig så krävs det 

tillstånd från dennes vårdnadshavare som då också informeras om studien. 

http://www.vr.se/


25 

 

Anonymitet innefattar information om att allt material som redovisas kommer att anonymiseras. 

Namn, platser och så vidare har att ersättas med påhittade namn för att de medverkande ska hållas 

anonyma. 

Den tredje riktlinjen som är frivillighet betyder att de som ingår i undersökningen informeras 

om att undersökningen är frivillig och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Detta 

betyder även att vårdnadshavarna till de medverkande kan avbryta sina barns medverkan när de 

vill. 

Sista riktlinjen som är nyttjande innebär att de medverkande och dess vårdnadshavare 

informeras om syftet för undersökningen och hur materialet kommer redovisas och användas. Till 

exempel i studiesyfte vid Uppsala universitet. De medverkande har under processens gång rätt att 

ta del av materialet samt även rätt att ta del av det färdiga resultatet.  

Vi har följt ovan beskrivna etiska regler under observationerna. Vårdnadshavarna till barnen 

som observerades informerades skriftligt om hur studien skulle gå till, i vilket syfte den utfördes 

och att allt material skulle anonymiseras. Därefter fick vårdnadshavarna ta ställning till om de ville 

låta sina barn medverka i studien och gav oss i så fall sitt skriftliga godkännande till detta. Barnen 

informerades och tillfrågades efter att vårdnadshavarna givit sitt tillstånd till barnens medverkan.  

De barn vars föräldrar inte godkände barnets medverkan i studien uteslöts ur våra observationer 

genom att vi stängde av kameran vi de tillfällen barnen kom med på film. Vid ett tillfälle delades 

barngruppen upp i två grupper där de som ingick i studien lekte inomhus medan de andra lekte 

utomhus, detta gjorde det möjligt för oss att filma utan avbrott. 

Metoddiskussion 

Skånfors (2013:42) lyfter fram fördelen med att vara en icke deltagande observatör när det är av 

större vikt att observera interaktionen mellan barn snarare än interaktionen mellan en vuxen och 

barn, vilket hade kunnat ske om observatören tagit en deltagande roll. Vår studie syftar till att 

undersöka barns statuspositioner i fri lek. Därför är det viktigt att observera interaktionen mellan 

barnen utan påverkan av en vuxen, vilket motiverar vårt val att agera som en icke deltagande 

observatör.  

Under observationerna med videokamera har vi stött på vissa problematiska situationer. Till en 

början visade barnen stort intresse och nyfikenhet för kameran, vilket gjorde det omöjligt för oss 

att fånga leksituationer. Då vår tid var begränsad till tre dagar var det viktigt för oss att på kort tid 

avdramatisera kamerans närvaro. Därför fick barnen bekanta sig med kameran och dess olika delar 

och funktioner. Barnen fick provfilma varandra tills vi märkte att intresset för kameran avtog. Vi 

såg detta som ett viktigt moment för att kameran inte skulle bli ett störande moment som påverkade 

barnens beteende och handlingen i leken. Skånfors (2013:39) beskriver att just denna problematik 

kan infinna sig när observationer ska dokumenteras med videokamera men beskriver vidare hur 

denna nyfikenhet för kameran i hennes studie avtog med tiden. Då vi inte har lika lång tid till vårt 

förfogande som Skånfors hade i sin studie så diskuterade vi i förväg fram ett förslag på hur 
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kamerans närvaro snabbast kunde avdramatiseras om en sådan situation skulle uppstå. Vår lösning 

beskrivs ovan. Fördelar med att använda videoinspelning utifrån vår studies syfte var att vi kunde 

titta flera gånger på samma sekvens och fokusera på olika saker varje gång samt att båda kunde ta 

del av ett material där endast en av oss varit med vid insamlingen. Genom detta arbetssätt kan ett 

tätare material uppnås än vid enbart fältanteckningar och datainsamlingsmetoden kan därigenom 

bli mer tillförlitlig än enbart observationer med penna och papper (Skånfors 2013:44). Vi upplever 

ändå att många av våra observationer med hjälp av penna och papper gav oss en detaljerad bild av 

leksituationen trots att det i vissa fall var svårt att hinna skriva ner allt som utspelade sig. I några få 

fall var anteckningarna så pass svårtydda att de inte gick att renskriva i efterhand. Den största 

fördelen vi upplevde med att observera med hjälp av penna och papper var att situationer som från 

början inte var avsedda för att observeras snabbt kunde observeras ändå tack vare att penna och 

papper fanns närmare till hands än vad videokameran gjorde.  

Ett etiskt dilemma vi stött på under vår tid som icke deltagande observatörer är att inte ingripa 

i situationer där barnen förväntade sig att vi skulle handla som en vuxen och gripa in i situationer 

då de behövde vår hjälp och en vuxen borde ha ingripit. Till skillnad mot Skånfors (2013:42) som 

valde att inte ingripa så valde vi att i vissa situationer göra motsatsen. Detta resulterade i ett avbrott 

i våra observationer som i vissa fall ledde till ett abrupt avslut. Situation där vi kände oss tvungna 

att gripa in var exempelvis när oenigheter mellan barn uppstod och de rakt ut frågade oss om hjälp 

samt om slagsmål uppstod mellan barnen och ingen annan vuxen kunde gripa in.  

Innan alla tillstånd för barnens medverkande lämnats in till oss betraktade vi barnen som icke 

medverkande vilket gjorde att vi inte kunde observera barnen fullt ut då barn som inte fick delta i 

studien interagerade med barn som fick det. Denna svårighet minskade när de flesta 

vårdnadshavare givit sitt tillstånd men kvarstod i viss mån eftersom alla barn inte ingick i studien.  

Vi hade under studiens genomförande inte tillstånd att videofilma alla barn i barngruppen, vilket 

medförde att vi vid upprepade tillfällen då något av dessa barn hamnade i kamerans synfält fick 

stänga av kameran och avsluta vår observation för tillfället. Vid de tillfällen då det var möjligt 

fortsatte vi observera samma lek med hjälp av fältanteckningar då vi såg till att penna och papper 

alltid fanns till hands. Vid ett tillfälle delades barnen upp i två grupper där de elva barn som ingick 

i studien lekte inomhus medan den övriga gruppen lekte utomhus. Vid detta tillfälle kunde vi låta 

kameran gå utan att tänka på att något av barnen som inte ingick i studien kunde komma med på 

filmen. 

 

 

 



27 

 

Resultat 

Resultatet består av tre delstudier där de första två delarna utgör författarnas individuella studier 

utförda med fältanteckningar. Den tredje delen innehåller en gemensam studie som är utförd med 

videokamera. I respektive episod har vi valt att särskilt belysa någon eller några aspekter av arbetets 

centrala analytiska begrepp.  

Delstudie 1 - Förskolan Merkurius 

Följande observationer är utförda med fältanteckningar. 

Hierarki och utmaning 

Transkript 1 

William (4,2) och Tova (4,8) leker inne i ett litet rum på förskolan. De två barnen leker ”fröken 

och barn” som de kallar leken. William är barn och Tova är fröken, det har dom berättat för mig. 

Denna kamratgrupp är vanligt förekommande och de två barnen leker ofta rollekar tillsammans. 

 

1 William *ha ha* ((har klättrat upp på fönsterbrädan)) 

2 Tova  Nej ner Wille!......ner 

3 William Nähä…. Weee, weee¤ ((svänger gardinerna fram och tillbaka  

                       framför sitt ansikte)) 

4 Tova  Ner säger fröken ((sätter armarna i kors över bröstet och låter  

                       bestämd)) 

5 William ((slutar svänga med gardinerna men sitter kvar på fönsterbrädan)) 

6 Tova  Barn kom ner säger fröken (du gjorde det då Wille….du lyssnade  

                       på mi¤ på fröken….och sen så, sen sen)……då gör vi det kul utan  

                       dig barn….vi struntar i¤ 

7 William ((hoppar ner från fönsterbrädan och sätter sig på en stol vid  

                       bordet)) så….så fröken 

 

Analys 

Episoden visar på det Löfdahl (2002:108-121) menar angående att barns lekar ofta gestaltar 

makt och maktlöshet.  Den visar även tydligt att barn är medvetna om samhällets hierarkiska 

struktur där auktoriteten kan styra över den underordnade (ibid) och använder detta som en resurs 

i statuspositioneringen.  
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När William klättrar upp på fönsterbrädan försöker Tova få honom att komma ner. Tova 

använder Williams smeknamn när hon tilltalar honom (2). William verkar inte ha för avsikt att 

komma ner och svarar nej samtidigt som han markerar det med att börja sysselsätta sig med något 

uppe på fönsterbrädan (3). Tova fortsätter sitt försök att få ner William och den här gången lägger 

hon till att det (i leken) är fröken som säger åt honom att komma ner. Hon sätter armarna i kors 

över bröstet och låter bestämd när hon intar rollen som fröken (4). 

William slutar då att svänga med gardinerna men går fortfarande inte ner (5). Det är när Tova 

tilltalar William som barn och därefter markerar med att det är fröken som säger åt barnet att 

komma ner (6) som hon får den respons hon vill ha. Hon kliver dessutom utanför leken en kort 

stund för att tala om att hon vill att rollkaraktären barnet ska lyssna på fröken. Hon börjar säga 

mig, men avbryter sig och tillägger att det är fröken som barnet lyssnar på. Därefter kliver hon åter 

in i sin roll som fröken och tillägger att barnet kommer missa det roliga som ska ske om barnet inte 

lyssnar på fröken och kommer ner (6). William accepterar argumenten och hoppar ner från 

fönsterbrädan. Han säger ”så fröken”, och visar att det i leken är barnet som hoppat ner från 

fönsterbrädan eftersom fröken sagt det (7). Det är inte William som hoppat ner eftersom Tova sagt 

det.  

Rollen fröken har i barnens lek en tydlig auktoritet och Tova som har rollen som fröken utnyttjar 

frökens auktoritet för att få som hon vill, att William ska komma ner från fönsterbrädan (2). Barnet 

fogar sig och lyssnar på fröken (7), vilket visar att barnet är underordnad den vuxna i leken (Löfdahl, 

2002:108-121).  Att auktoriteterna i leken ofta är en vuxen och den underordnade är ett barn (ibid) 

blir tydligt i denna episod. Vid flera tillfällen visar Tova att hon är medveten om hur en fröken 

(enligt hennes erfarenhet) beter sig. Hon lägger armarna i kors och låter bestämd (4). Hon markerar 

att barnet ska lyssna på fröken (6). Och hon gör barnet medveten om att det kommer missa något 

roligt om den inte lyssnar (6), vilket kan tyda på att hon vet att fröken har makt att utesluta ett barn 

från en aktivitet. Detta gestaltar det Corsaro (2005:18-20) menar, att barn i sin lek gestaltar, 

bearbetar och skapar ny kunskap utifrån tidigare erfarenheter.  

I episoden försatte Tova sig i en hög statusposition och fick sin vilja igenom genom att hänvisa till 

sin rollkaraktärs auktoritet.  

Materiella redskap 

Transkript 2 

I följande episod har barnen precis kommit ut på gården. Isak (5,4), Milton (5,6) och Liam (4,2) 

springer direkt bort till en hög klätterställning som föreställer en båt. Från båtens för går en 

rutschkana ner och i båtens akter finns ett klätternät. En mast med utkikstorn finns i mitten av 

båten. Alla tre barnen kastar sig upp i nätet och Milton är först upp, därefter Liam och sen Isak. 

Pojkarna har precis kommit upp på klätterställningen och börjar samtala med varandra. 
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1 Milton Jag var den största isflygaren ((kastar sig ner i rutschkanan med en  

                      sådan fart att han ramlar ur innan han kommit ner)) 

2 Liam  (det kunde du inte va, varför är en störst?) ((tittar mot Isak som  

                       nickar)) 

3 Isak  Jaaa 

4 Milton De kan en va ((börjar klättra upp för rutschkanan igen)) 

5 Liam  Du bestämmer inte 

6 Milton ((bryter loss en istapp som hänger från rutschkanan, håller upp den  

                        mot Isak och Melker och ser glad ut)) woow! Största isflygaren!  

                        Den ska spruta is ju 

7   ((Isak och Liam bryter loss varsin istapp dom också och Isak får  

                       tag i en istapp som nästan är dubbelt så lång som de andra  

                       pojkarnas)) 

8 Liam  ((tittar på Isaks istapp och säger till honom)) vad är din is? 

9 Milton Woohoo! DU ÄR JU STÖRSTA ISFLYGAREN!! ((pekar mot  

                       Isaks istapp)) flyg! 

10 Isak  ((ser lite frågande ut och stannar upp några sekunder, men viftar  

                       sedan med sin istapp i luften och när de andra gör likadant ler  

                       han)) kom! ((klättrar ner i nätet)) 

11   ((pojkarna springer runt efter Isak på en kulle en bit från båten i  

                       några minuter och ropar isflygare och viftar med istapparna i  

                       luften)) 

12 Liam  Upp i båten hörrni! ((springer till klätterställningen men vänder  

                       snabbt då han ser att igen av de andra pojkarna lyssnar)) 

13   ((pojkarna springer runt på kullen på samma vis ett par minuter  

                       till tills Milton börjar gå mot sandlådan)) 

14 Liam  ((springer till rutschkanan och bryter loss en längre istapp än han  

                       hade förra gången)) KOLLA! Jag är den största isflygaren, kom till  

                       båten! 

15   ((Milton och Isak springer till båten)) 

16 Milton ((med tveksam ton) få se? ((håller sin istapp bredvid Liams nya för  

                       att jämföra istapparnas längd)) 

17 Milton Ja du ÄR! 

18   ((pojkarna klättrar upp i båten)) 
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Analys 

I episoden ser vi hur ett materiellt redskap kan användas som resurs för att förstärka en rolls 

status (Löfdahl, 2006). 

Milton tar initiativ till leken genom att försöka utse sig själv till största isflygaren (1), något som 

Liam och Isak inte accepterar (2-3). Utifrån Isak och Liams reaktion på Miltons förslag att han är 

den största isflygaren kan vi anta att den största isflygaren är en åtråvärd roll. I mitten av episoden 

(10) blir det tydligt att det är den som har rollen som största isflygaren som har makten att 

bestämma över lekens innehåll. Milton bryter loss en istapp och använder sig av den som rekvisita 

för att försöka försätta sig i den rollen han vill ha. Samtidigt försöker han skapa en berättelse i 

leken, att isflygaren ska spruta is (6) . Milton använder sig av det Löfdahl (2002:184, 2004:146) 

beskriver som den narrativa strukturen, att skapa handling i leken och på så sätt skapa sig en 

position. Han förstärker detta försök till att forma lekens innehåll och sin egen roll med hjälp av 

ett redskap, en istapp. Att använda sig av redskap i leken är något som Löfdahl (2006) menar kan 

leda till att befästa en rolls status. Milton lyckas med att fånga de andra pojkarnas intresse för en 

liten stund, de bryter också loss varsin istapp (7). När Milton ser att Isaks istapp är längre än hans 

egen så utser Milton Isak till den största isflygaren. Att Isaks långa istapp gjorde att han blev 

utnämnd till största isflygaren var inget som de andra pojkarna motsatte sig, de accepterade att 

redskapets storlek avgjorde vem som fick rollen förknippad med högst status. Det som utspelar sig 

efteråt (10-11) visar att det är rollen som isflygaren som har makten att bestämma över lekens 

innehåll. Liam gör längre in i leken ett försök att ändra lekens riktning och vill att Isak och Milton 

ska springa tillbaka till klätterställningen (12) men ingen följer efter honom. En stund senare när 

Milton är på väg bort från leken gör Liam ett nytt försök. Han bryter nu loss en ännu längre istapp 

och vill att Milton och Isak ska komma och titta, vilket de också gör. Milton klargör att längden på 

Liams nya istapp gjorde att han nu blev den största isflygaren. Med hjälp av ett redskap hade Liam 

lyckats omförhandla sin roll och därigenom sin status i leken (Löfdahl, 2006).  

Evaldsson (1994:13) menar att det sker en ständig förhandling av statusroller i leken och Löfdahl 

(2006:2-12) beskriver hur det är denna ständiga förhandling som håller leken levande. Det blir 

synligt på flera ställen i episoden, både där Milton ger upp sina försök till att få rollen som största 

isflygaren (9) och när Liam med hjälp av istappen lyckas försätta sig i en högre statusposition än 

tidigare (14-17). 

 

Delstudie 2 – Förskolan Saturnus 

Följande observationer är utförda med fältanteckningar 
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Verbal och kroppslig kommunikation  

Transkript 3 

Sune (4,8) Sven (4,9) Nils (4,6) är en grupp pojkar som ofta leker tillsammans på förskolan. 

Barnen har just ätit lunch och brukar allt eftersom de blir färdiga sätta sig i soffan och titta i varsin 

bok medan pedagogerna dukar undan. Barnen befinner sig i det stora lekrummet på förskolan. I 

rummets mitt står en stor soffa. Intill soffan står en låg bokhylla med böcker som barnen lätt kan 

komma åt och välja bland.  Sune som suttit i ett annat rum under lunchen kommer springande in i 

stora lekrummet. Han får syn på Nils och Sven som sitter och tittar i en bok tillsammans i soffan. 

Han ställer sig framför pojkarna och iakttar deras konversation en kort stund. 

 

1 Sune  Den där boken är tråkig. 

2 Nils  Neehe * 

3 Sven  Jo…. jag tycker också det 

4 Sune  Vi kan läsa den om traktorer, den är den roligaste jag vet 

5 Sven  Den med olika i? 

6 Sune  Ja 

7 Nils  Jag har inte sett den ¤. 

8 Sune  Jo jag såg den, kom #. ((Pojkarna hoppar ner från soffan och  

                      springer till bokhyllan)) 

9 Sven  Den kan vara här…. jag såg den här ((drar upp den ena boken efter  

                       den andra slänger på golvet)) 

10 Nils  Här, är de den? ((Pekar på en bok)) jag tror nog att det är den här  

                       du menar. 

11 Sune  NEJ, nej de är inte den. 

12 Sven  *Här är den* 

13 Sune  *Ja, det är den* 

14 Nils  ((Sliter boken ur Svens händer)) Jag gillar inte den så mycket, den  

                       har suddiga, lite konstiga bilder. ((Slår på måfå upp ett uppslag i  

                       boken och visar genom att peka med fingret på en bild))*Titta*. 

15 Sven  ((Sliter tillbaka boken, gör en sur grimas åt Nils)). 

16 Sune  ((Pekar även han på bilden i boken)) De här traktorerna har  

                        extramotorer som gör att traktorn kan köra så snabbt att vi inte ser  

                        den. 

17 Nils  Är det den? ((pekar på en traktor i boken)). 

18 Sune  Ja, den har en superbrodichemo¤ motor. Vet du hur stora de är på  

                       riktigt? 

19 Nils  Ja, kanske som Simons pappas traktor. 
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20 Sune  Nej inte så, den är som från golvet och ända upp i taket, så stor är  

  den här traktorn. 

21 Sven  Är det på riktigt? 

22 Sune  Ja. Den här traktorn har extraljus också, så den lyser flera meter  

  och kan lysa när det är helt mörkt ute som på natten. Den ser allt,  

  till och med en liten myra, när det är mörkt. 

23 Nils  Den här då? ((vänder blad och pekar på en annan traktormodell)). 

 

 

Analys 

Denna analys visar på barnens förhandlingar om statuspositioner på olika sätt. Här använder 

barnen sig genomgående av kommunikation både kroppsligt och språkligt. De använder även ett 

förhöjt röstläge för att visa på sitt missnöje.  

Sune som inte varit med pojkarna från början uttrycker sitt missnöje över boken som Sven och 

Nils tittar i (1). Han vill istället läsa en bok som handlar om Traktorer (4).  Sune är (enligt mina 

observationer) vanligtvis den som tar initiativ till nya lekar och får mestadels sin vilja igenom, så 

även i denna episod. Löfdahl (2002:119) beskriver i sin studie att barns lekar ofta innehåller en 

maktkamp. En maktkamp är alltid förbunden med ett visst motstånd. Löfdahl (2002: 118-121) 

beskriver också att ha en underordnad roll i en grupp/lek innebär att antingen foga sig d.v.s. att 

lyda den som har auktoritet i leken/gruppen eller att utöva motstånd. Nils gör motstånd mot Sunes 

påstående genom att protestera med en förhöjd röst (2) och när även Sven påtalar sitt missnöje 

över boken som han och Nils tittar i (3) står Nils helt ensam om att vilja fortsätta läsa den. Han 

kan antingen välja att fortsätta läsa boken själv eller att foga sig och gå med på att byta bok. Nils 

fortsätter dock att göra ett vist motstånd mot Sunes val av bok (7) Han menar att han inte har sett 

boken Sune pratar om. Sune säger att han sett boken (8). Evaldsson (1994:7) menar att barn som 

behärskar språket genom att sätta ord på händelser har större möjlighet att påverka sin status. Nils 

gör tappra försök genom sitt verbala påstående, han försöker styra pojkarna till att välja en annan 

bok (10). Men Sune är bestämd och vet precis vilken bok han vill läsa. Både Sune och Nils har ett 

väl utvecklat verbalt språk, de är båda duktiga på att uttrycka sina åsikter, sätta ord på både 

händelsen och förhandla om sina roller. Det märks tydligt när Nils fortsätter diskutera att han inte 

tycker om bilderna i Sunes bok, han kan förklara varför han inte tycker att pojkarna ska läsa boken 

(14) Löfdahl (2002:16-17) menar att det är viktigt att kunna tolka den pågående lekens riktning, 

och det gör både Nils och Sune, genom att strida för sina viljor. I episoden uttrycks kommunikation 

både verbalt och med ett tydligt kroppsspråk (14-16), något som också Löfdahl (ibid) menar i sin 

studie måste tolkas i relation till varandra. Nils sliter boken ur Svens hand för att även visa 

kroppsligt att han egentligen inte tycker att boken är bra och att han vill visa hur bilderna ser ut. 

Här förstärks hans missnöje ytterligare genom den kroppsliga handlingen. Sven sliter i sin tur 
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tillbaka boken från Nils för att tydliggöra att det var han som hade boken (16) detta kan utåt sett 

se ut som han markerar sin statusposition genom att ta tillbaka boken och samtidigt grimasera mot 

Nils. Det som avgör att Nils till slut ger sig och accepterar Sunes bokval är när Sune börjar berätta 

om traktorns egenskaper (20). Genom sin fantasifulla berättelse skapar han ett intresse och 

entusiasmerar Nils att bli intresserad av boken. Både Sune och Nils använder sig i denna episod av 

kommunikativa och språkliga resurser.  

Skapande berättelse  

Transkript 4 

Denna episod visar tydligt på att statusförhållandena inte är statiska i en kamratkultur utan i 

ständig omförhandling. Löfdahl (2002:182) menar att det finns gemensamt konstruerade 

handlingsmönster och även givna statusroller i kamratkulturer men samtidigt finns där en tydlig 

energi som visar att förhållandena är föränderliga.  

Magnus 5,2 och Ida 4,3 befinner sig i vad förskolan kallar för ”hemmavrån”. Hemmavrån är 

inredd som en liten lägenhet eller ett hus med en leksaksspis, matbord och sängar för dockorna. 

Barnen har placerat bordet mitt på golvet och på bordet ligger ett docktäcke.  

 

1 Magnus (Ida, du skulle ligga här)….varsågod och ligg här. 

2 Ida  ((lägger sig på mage, på bordet)). 

3 Magnus Nej inte så….du ska vara vänd 

4 Ida  ((Ida vänder sig)) 

5 Magnus (Då gedde jag dig en spruta, vi leker att jag gedde dig en spruta  

  och du var rädd) 

6 Ida  ((Nickar)) ….*Nej*….jag vill inte! 

7 Magnus Fast du måste….det gör inte ont, det är bara ett stick. 

8 Ida  ((Sträcker fram armen)) 

9 Magnus (Men nu sa du, att du inte ville….för du var rädd) 

10 Ida  (Jo jag ville….fast jag var rädd) 

11 Magnus (Ok, fast du var jätterädd) 

 

Analys 

I denna analys exemplifieras vad Löfdahl (2002:184, 2004:146) beskriver som den narrativa 

strukturen, där barnen skapar berättelser i leken. 

Det blir i denna episod mycket tydligt hur Magnus styr leken. Genom att berätta för Ida hur 

hon ska agera i leken (1,2) gör han det möjligt att styra och ändra i lekens handling under lekens 
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gång. Löfdahl (2002:184) menar att barn kan nå en högre position genom att skapa berättelser i 

leken. Magnus uppmanar Ida att hon ska vara rädd för att ta sprutan, detta går Ida med på.  Magnus 

tycks vara den som bestämmer i leken (9) och har på så sätt också makt över innehållet. Löfdahl 

(ibid) menar att det är av stor vikt att förstå lekens innehåll för att kunna befatta sig med en position. 

Genom att hela tiden berätta (5) vad som ska hända i leken vidmakthåller Magnus sin egen position 

och genom att tala om för Ida (1,5,9) hur hon ska agera bekräftar han hennes position i leken (ibid). 

Magnus har en förmåga att skapa händelser i leken som för handlingen vidare i en riktning som 

hela tiden gynnar honom själv. Magnus har också fler yttranden i leken där han ger Ida direktiv, 

något som Löfdahl menar är utmärkande för en högstatusroll.  

Magnus skapar genom sin berättelse en spänning i leken, där han använder sig av tidigare 

erfarenhet av en situation han kanske varit med om själv och som han i leken tolkar och 

reproducerar (Corsaro 2003:2).  

Till en början verkar det inte som Ida lägger så stor vikt vid att ha den underordnade rollen i 

leken. Tellgrens (2004:13) studie visar på att leken är en samspelssituation där barnen tillsammans 

förhandlar om roller. Hon menar också att vissa barn inte tycker det är av vikt att inta en 

högstatusroll. I en första anblick verkar det inte som Ida lägger ner någon möda på att få bestämma 

i leken, utan gör mest som Magnus säger.  Det är först när Magnus menar (9) att Ida inte vill ta 

sprutan som hon gör motstånd. Ida (10) uttrycker att hon visst vill ta sprutan men hon lägger också 

till att hon är rädd. Hon ändrar handlingen men tillgodoser samtidigt Magnus önskan om att hon 

ska vara rädd för sprutan.  

Delstudie 3 – Förskolan Merkurius 

Följande episoder är utförda med videoinspelningar. Vi har valt att analysera delar av en och 

samma lek som ägt rum under ca 40 minuter. Utifrån detta valdes nio episoder ut med fokus på 

hur barnen förhandlar om statuspositioner i leken och hur maktförhållandena spelar in. 

Stina (4,5), Pelle (4,2) och Kerstin (5) leker i ett mindre rum på förskolan. I rummet finns ett 

bord, två stolar och en liten träsoffa, en säng samt ett leksakskök. Barnen läser varsin bok. Stina 

och Kerstin sitter på bordet och Pelle sitter på sängen. Stina lägger bort boken och går fram till 

sängen där hon börjar bädda. Stina säger åt Pelle att lägga sig ner i sängen, vilket han gör.  

Försök till förhandling 

Transkript 5 

Stina sätter sig sedan på träsoffan bredvid sängen där Pelle ligger med boken i handen. Kerstin 

sitter kvar på bordet och läser högt ur sin bok under hela episoden, utan att lyfta blicken från boken. 

 

1 Pelle  (Du får läsa för mig innan) 
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2 Stina  Varför? ((ser generad ut))….ok….så nu läser jag. Blabla bla  

  färdigt! ((lägger boken på Pelle i sängen)) Sov gott. 

3 Pelle  Du har inte läst. 

4 Stina  Joo. 

5 Pelle  Nej. 

6 Stina  ((Reser sig och går och hämtar en ny bok)) så nu läser jag. 

7 Pelle  ((Reser sig samtidigt upp och springer ifrån sängen)). 

8 Stina  *Mehhe* nej! ((går efter Pelle och sliter tag i hans kläder)) Du ska  

  ju sova unge. 

9 Pelle  ((Ramlar omkull när Stina sliter i hans kläder)). 

10 Stina  Oj kom nu kom ((tar tag i Pelles arm)). 

11 Pelle  *Nej hjälp….en tjuv*. 

12 Stina  En tjuv, nej lägg dig. 

13 Kerstin *Lägg dig!*. 

14 Pelle  ((Lägger sig i sängen)). 

15 Stina  Så sover du nu lägg dig ((bäddar ner Pelle i sängen)) (Nu sov  

  du)….((sätter sig vid bordet och börjar leka med en mobiltelefon)). 

 

Analys 

Pelle vill att Stina ska läsa en bok för henne innan han ska lägga sig (1). Stina tvekar en kort 

stund och frågar sedan varför (2)? När hon inte får något svar går hon med på att läsa. Dock läser 

hon väldigt fort, så fort att Pelle menar på att hon inte läst (3). Han markerar detta genom att säga 

att Stina inte har läst (4). Det tycker dock Stina att hon gjort (5), men går i alla fall och hämtar en 

ny bok för att läsa (6). Kanske gör hon det av rädsla för att Pelle inte vill vara med i leken om hon 

inte läser. Kanske har Stina varit med om liknade situation förut som slutat i att leken upplösts 

(Goodwin & Kyratzi 2007:280). Löfdahls (2002:16-17) studier har visat på att barns kommunikativa 

handlingar är avgörande för att få delta i kamratkulturen. Hon menar att genom att barnen agerar 

på ett visst sätt i en situation samt anpassar sina handlingar och sitt språk till den särskilda 

leksituationen markeras en grupptillhörighet. I samma stund som Stina hämtar en ny bok reser sig 

Pelle upp, springer därifrån och blir hämtad av Stina (7). Stina markerar att Pelle ska sova (8). Stina 

visar tydligt att Pelle ska följa med tillbaka till sängen. Pelle råkar ramla och reser sig upp och går 

mot sängen (9). Stina tar tag i Pelles arm och uppmanar honom att komma med samtidigt som hon 

säger ”du ska sova unge” (8). Då ropar Pelle ”nej hjälp en tjuv” (11) det verkar här som om han 

inte riktigt vill foga sig och gå med på Stinas befallning om att komma med tillbaka till sängen. 

Detta kan vara ett tecken på att han gör ett försök att förhandla om lekens handling. Stina hör vad 

Pelle säger och upprepar även hans ord men uppmanar honom i alla fall att lägga sig ner (12) och 

Pelles eventuella försök till att förhandla om lekens handling misslyckades därmed. Maktutövning 
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förekommer ofta i förskolans diskurs och blir också synliga i barns lekar, det blir i denna episod 

tydligt hur leken gestaltas av makt, och hur både Stina och Pelle hanterar makt som en resurs i 

leken (Löfdahl 2002:108 121;Tullgren, 2003:31-38). 

 

Överordnad tillrättavisande 

Transkript 6 

Följande episod utspelas i direkt anslutning till föregående. Kerstin läser fortfarande ur boken 

utan att lyfta blicken. Varken Pelle eller Stina söker kontakt med henne. 

 

1 Pelle  Nu måste jag vakna ((ställer sig upp i sängen)). 

2 Stina  *Nu ska du sova*. 

3 Pelle  Funkar inte den här ((tittar på en lampa på väggen som är släkt))  

  åh jag ^ önskar att den funkade ^. 

4 Stina  ^Men nu sover du ^ nu släcker jag så du kan sova ((släcker lampan  

  i rummet)) sov nu. 

5 Pelle  ((Lägger sig ner och blundar)). 

 

Analys 

Pelle gör återigen ett försök att förhandla om lekens handling (1). Han vill vakna och visar det 

genom att både ställa sig upp i sängen och verbalt uttrycka detta (Öhman 2009:125-132, Löfdahls 

2002:13-14). Stina höjer sin röst när hon förmanar Pelle att han ska sova (2). Han står fortfarande 

upp och börjar titta på en lampa som sitter på väggen intill sängen (3). Han börjar prata om lampan, 

men Stina överröstar honom och menar att han nu måste sova (4). Hon släcker lampan, möjligtvis 

gör hon detta för att demonstrativt ge ännu en tydlig indikation på att Pelle ska sova (5). Stina som 

har den överordnade rollen tillrättavisar hela tiden Pelles beteende i leken, medan Pelle försöker att 

göra tvärt emot vad Stina säger. Detta beteende är något som Corsaros (2003:4-7) studier visade 

exempel på. Hans observationer visade på att den rollkaraktär som hela tiden tillrättavisar har en 

överordnad roll i kamratgruppen medan den som blir tillrättavisad har den underordnade 

rollkaraktären.  
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Utöva felaktigt beteende  

Transkript 7 

Följande episod utspelas ca 2 minuter efter föregående episod. Stina sitter sig på träsoffan med 

ryggen mot Pelle som ligger i sängen. Stina börjar knappa på en mobiltelefon. Pelle har flera gånger 

slagit Stina i huvudet med en kudde och Stina har varje gång svarat ”förbaskade unge” och skrattat. 

Kerstin har nu gått iväg till andra sidan rummet och letar runt i en låda med dockor. 

 

1 Pelle  ((Slår en kudde i Stinas huvud, skrattar)). 

2 Stina  ((Vänder sig om mot Pelle och ser glad ut)) Nej du sover  

  förbaskade unge. 

3 Pelle  ((Skrattar)). 

4 Stina  Nu får du vatten ((vänder sig mot bordet och tar ett plastglas)) Saft  

   ((Sträcker glaset mot Pelle som dricker)) nu sover du ((sätter sig  

  på soffan igen och vänder ryggen mot Pelle)). 

5 Pelle  ((slår kudden i huvudet på Stina igen)). 

6 Stina  Förbaskade unge! Nej nu sover du. 

 

Analys 

När Pelle slår en kudde i huvudet på Stina så tillrättavisar hon ”ungen” (som hon kallar  

honom) genom att tala om att han sover. Hon understryker hans felaktiga beteende med att  

säga förbaskade unge, vilket antyder att det ”ungen” gjort inte var positivt. Det faktum att hon  

ler visar att hon förmodligen uppfattar slaget med kudden som en del i leken. Corsaro  

(2003:4-7) beskriver att ett sätt att se vilka roller som är överordnade och därigenom har en  

hög statusposition i leken är att titta efter de roller som tillrättavisar ett felaktigt beteende. På  

samma sätt kan man se att en underordnad roll är den som i leken blir tillrättavisad. En  

underordnad rollkaraktär kan i leken antingen foga sig eller, göra motstånd (Löfdahl, 2002:108121). 

Episoden visar hur Stina har en högstatusroll och att Pelle är underordnad och  

att hans roll i leken också handlar om att göra motstånd.  
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Omförhandlad rollkaraktär 

Transkript 8 

  Stina fortsätter sina försök till att få Pelle att ligga ner i sängen och sova. Pelle, har trots det,  

ställt sig upp. Kerstin står vid bordet och klär på en docka kläder, hon har hittills inte varit synbart 

delaktig i leken. Tidigare under leken har det inte (verbalt) framgått vilka roller alla har, men i denna 

episod sätter barnen ord på vilka roller som ingår. 

 

1 Stina  Nu vill jag att du sover, och mamma ska sova ((vänder sig och  

  nickar mot Kerstin))…… och jag ska sova, jag är storasyster, jag  

  orkar inte va ¤ men… du e du e barn. 

2 Pelle  Nej…jag är storebrorsa. 

3 Stina  Storebrorsor dom sover och lägger sig, och inte står upp. 

4 Pelle  ((lägger sig ner i sängen)). 

 

 

Analys 

Stina nickar mot Kerstin när hon talar om att mamman ska sova (1). Detta skulle kunna tyda på 

att Stina tilldelar Kerstin rollen som mamma. Kerstin gör inget motstånd men bekräftar heller inte 

att hon är mamma. Detta skulle kunna betyda att hon antingen accepterar rollen som Stina ger 

henne eller att hon inte lägger så stor vikt vid vilken roll hon har (Tellgren ,2004:31). Stina talar 

även om att hon själv är storasyster och att Pelle är barn. Pelle gör däremot motstånd och accepterar 

inte rollen som Stina tilldelat honom och talar istället om att han är storebror (2). Det faktum att 

Pelle inte accepterar sin roll som barn och istället vill vara storebror kan tyda på Pelles medvetenhet 

om samhällets hierarkiska ordning som barns lekar ofta gestaltar, där storasyskon har mer status 

och makt än vad ”bara” ett barn har (Löfdahl, 2002:108-121). En storebror är inte lika underordnad 

som ett barn och Pelle försöker på så sätt göra motstånd mot Stinas försök att försätta honom i en 

lågstatusposition. Stina verkar godta Pelles roll som storebror men försöker fortfarande få sin vilja 

igenom gällande lekens handling, att Pelle ska ligga ner i sängen och sova. Hon hänvisar till att 

Pelles roll, en storebrorsa, sover och ligger ner (3). I episoden står Pelle upp i sängen och Stinas 

ord om att storebrorsor inte står upp skulle kunna ses som en förmaning om att Pelle inte kan vara 

den rollen han önskar vara om han inte lever upp till rollens egenskaper. Detta påstående om en 
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storebrors egenskaper gör att Pelle lägger sig ner (4) och Stina får sin vilja igenom.  

Stinas högstatusposition i kamratgruppen gjorde det möjligt för henne att försätta sig själv i den 

rollen hon vill ha (Löfdahl2006:2-12). Högstatuspositionen verkar dessutom ge henne makten att 

bestämma vad en storebrors egenskaper är. För att inneha en viss roll behöver aktören inta ett 

korrekt beteende för den rollen (Vygotskij, 1981:180). Pelle försöker omförhandla sin tilldelade 

lågstatusroll som barn till en inte fullt lika underordnad roll, detta sker i utbyte mot att han 

accepterar de egenskaper som Stina tilldelar den roll han önskar vara. Genom att använda resursen 

roller och hänvisa till rollernas egenskaper så görs i denna episod försök till omförhandling av 

statuspositionen som är förknippas med en roll. 

Maktutövning utan motstånd  

Transkript 9 

Upprepade gånger under tiden leken utspelar sig har Pelle gått bort från sängen och Stina har 

hela tiden på olika sätt försökt få honom tillbaka dit. Pelle ligger nu i sängen och blundar så som 

Stina talat om för honom att han ska göra. Stina sitter på träbänken en liten bit från sängen, hon 

sitter med ryggen mot Pelle och knappar på mobiltelefonen. Pelle visar för första gången i leken 

inga tecken på att vara på väg att göra något annat än det han just nu gör, dvs ligga tyst och stilla. 

Kerstin har klätt på sig en utklädningsklänning och byter kläder på dockan. Hon får ingen 

uppmärksamhet av Pelle och Stina och försöker heller inte ta kontakt själv. 

 

1 Stina  ((Vänder sig om mot Pelle)) jag ser dig, men, men nu får du gå  

  upp, du är inte trött på natten. Då får du gå upp. 

2 Pelle  ((Går upp ur sängen, och försöker sätta sig på bänken)). 

3 Stina  Då får du inte sitta här. 

4 Pelle  ((ser arg ut och puttar ner en kopp från bordet)). 

5 Stina  Men gud va det är stökigt i ditt rum, nu städar du innan du ska  

  sova. 

6 Pelle  ((Tar upp kläder från golvet och börjar kasta omkring sig)). 

 

Analys 

När Pelle för första gången under leken inte ger Stina det motstånd han tidigare gett så blir det 

tydligt att Stina förmodligen vill ha det motstånd som Pelles roll ger henne. Att tillrättavisa Pelles 

roll i leken verkar vara ett sätt för Stina att hävda sin makt och utan motstånd blir hennes makt inte 

lika tydlig (Löfdahl, 2002:108-121). Pelle får nu gå upp ur sängen och Stina motiverar det med att 

han inte är trött på natten (1). Pelle försöker sätta sig på träbänken men det går inte Stina med på 
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(2), hon markerar att det fortfarande är hon som bestämmer över honom. Pelle puttar ner en kopp 

från bordet (4) och Stina tar tillfälle i akt och gör detta till en del i leken där hon åter igen kan 

förmana och ge order åt Pelle (5). Pelle verkar förstå att Stina vill ha motstånd och gör då motsatsen 

till det hon ber om, kastar kläder omkring sig istället för att städa (6). Genom den narrativa 

strukturen som resurs så upprätthåller och förtydligar Stina här sin makt över Pelle. 

Rollkaraktärens status  

Transkript 10 

När följande episod utspelar sig har Pelle under några minuter visat ett svagare intresse för att 

ligga kvar i sängen och försöker nu gå därifrån. Kerstin har gått till leksaksköket i samma rum och 

står där och plockar med köksredskap. 

 

 

1 Stina  Du lägger dig ner (försöker med kraft trycka ner Pelle i sängen  

 igen)). 

2 Pelle  Nämen, nämen, nämen ((kämpar emot, håller sig uppe)). 

3 Stina  ((Greppar tag i Pelles tröja och fäster blicken i Pelles ögon)) (Du  

 var barn). 

4 Pelle  Nej jag är storebrorsa. 

5 Stina  Ja men då får du gå upp. 

 

Analys 

Episoden visar hur Stina efter ett misslyckat försök att med fysisk kraft trycka ner Pelle i sängen 

kliver ut ur lekens handling och påminner om att Pelle är barn (3). Corsaro beskriver hur barn ofta 

är en underordnad roll. Att Stina kliver utanför lekens handling för att poängtera Pelles roll kan 

tolkas som att Stina försöker påpeka att han i och med sin lågstatusroll är tvungen att göra som 

hon säger. När Pelle i sin tur säger att han inte är barn, han är storebror (4), får han sin vilja igenom, 

Stina låter Pelle gå upp ur sängen (5). Pelle hänvisar här till sin rolls status för att förhandla om sin 

position i leken (Tellgren, 2004:31) och lyckas förhandla sig till en, för honom, fördelaktigare 

handling än vad Stina avsåg för ”barnet”. Det verkar som att både Pelle och Stina är överens om 

att storebrorsan har en högre statusposition än barnet. Stina har rollen som storasyster, vilket verkar 

vara en roll förknippad med en hög statusposition i den här leken. Episoderna ovan visar att hon 

trots detta gång på gång får motstånd av Pelle som försöker omförhandla sin statusposition 

(Löfdahl, 2002:108-121).  
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Upprepande teman med förändrat innehåll 

Transskript 11 

Pelle har varit katt i ca 10 minuter, detta var en roll han lyckades förhandla sig till genom att gå 

med på det Stinas villkor. Pelle har nu under några minuter försökt komma undan Stinas direktiv i 

leken. Han har ignorerat henne när hon tilltalat honom som katt, genom att krypa in under bordet 

samt börjat pyssla med andra saker än det som Stina säger åt honom att göra. Pelle har undvikit 

ögonkontakt med Stina och placerar sig så långt ifrån henne som han kan i rummet. Kerstin står 

och plockar i utklädningskläder i ett skåp, hon hr tidigare inte varit aktiv i leken. När Stina fortsätter 

att kalla honom katt och även ber katten om att fortsätta städa så utspelar sig följande episod; 

 

1 Pelle  (Jag hade dött). 

2 Kerstin  HAN HADE DÖTT, du behöver inte få panik ((tittar på Stina)) vi  

  kan köpa en ny. 

3 Stina  (För det var Pelle) 

4 Kerstin ((tittar på Pelle)) Du stannar på affärn och (du lagd där i affärn och  

  väntade)….((Vänder sig om, tar några steg bort och vänder sedan  

  och går tillbaka igen)) *Heeej*((slår ut med armarna och går fram  

  till Pelle)) Vi har köpit en ny katt. 

5 Stina  Nu är vi hemma. 

6 Pelle  Robot, jag är en robot ((har en filt över huvudet)). 

7 Stina  Nej katter gör inte så. 

8 Pelle  Ok ((Kryper på alla fyra)). 

9 Kerstin ((Lyfter bort filten från Pelles huvud)). 

10 Pelle  ((Ryter som ett lejon)) ……Jag ve, jag vet att jag var en leopard, ni  

  köpte mig. 

11 Stina  ….hej katt. 

12 Pelle  Men jag är en leopard. 

13 Stina  Men då får du inte stökar till….kom hellopard, men när du plockat 

  undan allt, då städar du bort det. 

 

Analys 

Pelle talar om att han (i egenskap av katt) har dött (1). Kerstin bekräftar att Pelles roll är död 

men lugnar Stina genom att komma med förslaget om att dom kan köpa en ny (2). Kerstin går till 

affären och köper en ny katt, vilket leder till att Pelle åter igen får rollen som katt (4) trots att han 

försökte förhandla sig från den rollen genom något så drastiskt som att dö. Pelle försöker då på 
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nytt förhandla om sin roll genom att ändra lekens handling, vilket Löfdahl benämner som den 

narrativa strukturen (2002:184-188, 2004:146) och hävda att han är en robot (6). Stina håller fast 

vid att Pelle är en katt och talar om att katter inte beter sig så som Pelle nyligen gjort (7).  

Pelle accepterar Stinas tillrättavisning (8), men när Kerstin sliter bort filten och han ryter till så 

verkar han komma på att han kan vara en leopard istället för en katt. Han försöker nu förhandla 

om sin roll genom att använda sig av det som tidigare utspelade sig i leken, att de köpte något (9). 

Det visar det Löfdahl (ibid) menar, att barn kan använda sig av lekens teman och upprepar dessa 

fast med ett förändrat innehåll för att ändra lekens riktning. Stina motsätter sig åter igen Pelles 

förslag om att byta roll och befäster det med att säga ”hej katt” åt honom (10). Pelle ger inte upp 

sitt försök att förändra sin roll som katt (11) och Stina låter honom veta att om han inte stökar till, 

då får han vara leopard (12). Åter igen (se transskript 11) använder Stina rollens egenskaper som 

ett argument för att få sin vilja igenom gällande lekens handling (Vygotskij, 1981:180) och även den 

här gången accepterar Pelle det i utbyte mot att han får vara den rollen han vill. 

Kerstin, som hittills intagit en relativt oväsentlig roll, kliver nu fram och tar större plats. Vilka roller 

Stina och Kerstin nu har i leken har inte uttalats på en stund. Episoden visar dock att Stina 

fortfarande har makten. Hon kan avfärda Pelles försök att förhandla sin roll och han är till slut 

tvungen att gå med på Stinas förslag till handling (att han ska städa) om han ska få vara leopard. 

Kerstin som tidigare inte tagit så stor plats i den pågående leken kliver nu in och skapar handling i 

leken, hon använder sig av det Löfdahl (2002:184-188, 2004:146) benämner som den narrativa 

strukturen. Den handling hon skapar utifrån det Pelle berättar, att han är död, accepteras av Stina 

(3). Genom att Kerstin skickligt använder den narrativa strukturen som en resurs verkar hon vara 

mer framgångsrik än Pelle i denna situation.  

Kommunikativa dialoger  

Transkript 12 

Pelle har satt sig på fönsterbrädan och tittar ut genom fönstret. Kerstin har gått till andra sidan 

rummet och tittar ut genom ett glasfönster/glasvägg som gränsar till ett annat rum på förskolan. 

 

1 Stina  Kom ner helopard. 

2 Pelle  Fast jag var en trädleopard. 

3 Stina  Gå ner helopard. 

4 Pelle  Jag lyssnar inte på vad ni sa. 

5 Stina  *Nej*, vi köper en annan….(då var du en annan, då var du en  

  hund). 

6 Pelle  Nej. 

7 Stina  Men du lyssnade inte. 
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8 Pelle  Men jag kunde vara leopard, nu köpte ni en snäll ((lägger sig ner  

  på golvet)) (men jag fick ändå klättra upp dit). 

 

Analys 

Denna episod visar på hur barnen förhandlar om Pelles roll i leken.   

Pelle sitter på fönsterbrädan och Stina ropar att han ska komma ner därifrån (2). Pelle menar då att 

han är en trädleopard (3). Detta verkar vara hans motivering till att få sitta kvar på fönsterbrädan. 

Vi skulle kunna gissa att han tänker sig att en trädleopards egenskaper är att kunna sitta i ett träd 

och att han tänker sig att fönsterbrädan symboliserar en liknelse med ett träd då det är en bit 

ovanför marken/golvet. 

Löfdahls (2006:2-12) studier visar på att de barn med god kommunikativ förmåga i större 

utsträckning lyckades förhandla om roller i leken. Pelle lyckas i detta fall inte med att få Stina att 

acceptera hans förslag och hon uppmanar honom åter igen att gå ner (4). Pelle säger då att han inte 

lyssnar på vad Stina säger (5). Här verkar det som om Stina markerar, att om inte Pelle fogar sig 

och gör som han blivit tillsagd köper hon en annan som hon uttrycker det, och då blir Pelle en 

hund istället (6). Utifrån Pelles reaktion på Stinas hot om att göra honom till hund, en roll han inte 

vill ha, så kan vi anta att Stina har makten att påverka både lekens roller och handling. Pelle gör 

som Stina säger, eventuellt för att få behålla sin roll, han går ner från fönsterbrädan men gör direkt 

ett nytt försök att förhandla sin om rolls agerande, att han som leopard kan få klättra upp till 

fönsterbrädan. Det blir i denna Episod tydligt hur barnen med sina kommunikativa dialoger 

försöker skapa handling i leken samt förhandla om olika roller (Goodwin & Kyratzi 2007:281; 

Löfdahls 2002:13-14). Episoden visar att Stina har en viss makt över Pelle, vilket gör att Pelle rättar 

sig efter Stinas vilja. Pelle försöker använda sig av resurser som både narrativa strukturen samt 

roller för att förhandla om sin statusposition i leken men rår trots detta inte på Stina och får rätta 

sig efter henne. Stina använder sig här av sin makt samt Pelles roll som resurser för att upprätthålla 

sin position, hon hotar med att förändra Pelles roll om han inte gör som hon säger.  

Språkets makt 

Transkript 13 

Kerstin står kvar vid fönstret men har blicken riktad mot Pelle och Stina. 

 

1 Stina  Du var min helopard. 

2 Pelle  En jättefarlig. 

3 Stina  Du brukade aldrig rivas. 

4 Pelle  Men ibland. 
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5  Stina  Mmm….men inte idag, inte på lördagar då ska du bara klappa  

  mig….(och idag var det lördag.) 

6 Pelle  Nej….ja. 

 

Analys 

Evaldsson (1994:13) beskriver att med ordens hjälp definieras och omdefinieras statuspositioner 

i leken. Här sker en omförhandling om vad Pelles rollkaraktärer får, och inte får göra. Pelle vill vara 

en farlig leopard (2) som kan rivas, men Stina menar på att leoparden inte ska rivas (3). Stina 

tydliggör för Pelle att han är hennes leopard och menar också att han inte får rivas om han ska vara 

en Leopard (3). Pelle menar dock att han gör det ibland (2). Stina bekräftar detta men tillägger 

också att han inte får rivas idag inte på lördagar, för då får han bara klappa henne (3) Evaldsson 

(1994:7) beskriver hur barnen med hjälp av språket kan få makt över leken då de kan sätta ord på 

händelser som kan påverka vilken statusposition barnet når. Detta gör Stina på ett mycket skickligt 

sätt i denna episod. Hon instämmer att Pelle får rivas och låter honom på så sätt få sin vilja igenom, 

men hon anpassar sitt svar så att det slutar med att Pelle inte alls får rivas just idag eftersom det var 

lördag och på just lördagar får han bara klappa. Episoden visar också på hur Stinas makt och Pelles 

motstånd är intimt förbundna med varandra. Detta ser vi när Pelle inte fullt ut går med på Stinas 

förslag (4) Löfdahl (2002:108-121). Med hjälp av ett skickligt nyttjande av både den narrativa 

strukturen och språket som resurser verkade Stina få sin vilja igenom gällande lekens handling samt 

Pelles rolls agerande. 
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Diskussion  

     Examensarbetets syfte har varit att undersöka barns statuspositioner i fri lek. I arbetet har vi 

undersökt hur statuspositioner skapas, upprätthålls och främst omförhandlas i barns fria lek. 

Avsikten har även varit att undersöka vilka kommunikativa och materiella resurser barn använder 

för att skapa sig en statusposition. Dessa resurser som barnen i examensarbetet använder sig av är 

makt, narrativa strukturen, resurser som innefattar roller, språk och kommunikation, materiella 

redskap samt statuspositionering i kamratgruppen. Resurserna samspelar ofta med varandra och 

hur eller vilken resurs som tillämpas styrs av lekens kontext.  

     Resurser 

Kommunikation och språk 

     Vårt resultat har visat att språket är en resurs som genomsyrar alla de resurser som barnen 

använder för att nå en önskvärd statusposition i leken. Språket är en viktig förutsättning i barnens 

relationsskapande och är även en viktig ingrediens i hur barn skapar sig en statusposition i leken 

(Löfdahl 2006:2-12, Evaldsson 1994:13). Med hjälp av en utvecklad språklig kompetens kunde 

barnen sätta ord på sin fantasi och på så sätt entusiasmera och till viss del styra de andra barnen. I 

vårt resultat har vi sett att språket främst används som ett hjälpmedel för att förstärka de övriga 

resursernas effekt. Barnen som ingick i examensarbetets empiri hade alla ett relativt jämlikt 

språkbruk och vi tycker oss kunna urskilja att språket inte är den avgörande resursen utan att det 

är andra resurser som väger in tyngre vid barns statuspositionering i leken. Barnen som i vår empiri 

tillägnar sig en hög statusposition i leken använder övriga resurser på ett kompetent sätt och 

förmedlar dessa med hjälp av språket.  

Roller 

    Rollerna i barnens lek har visat sig ha en avgörande betydelse för barnets statusposition i leken. 

Vårt resultat visar till viss del att de roller som figurerar i barns lekar ofta bygger på ”vuxenvärldens” 

hierarkiska ordning så som Corsaro (2003:2) beskriver. Överordnade auktoritetroller fick ofta i 

leken högre statusposition och kunde därigenom till viss del styra både lekens innehåll samt även 

styra över de andra barnen (se exempelvis transkript 8). Vårt resultat visar även att barns lekar och 

dess roller innehåller inslag av fantasi som inte bygger på ”vuxenvärldens” hierarkiska ordning. 

Både transskript 12 som innehåller ett inslag av en trädleopard samt transskript 2 som handlar om 

isflygare visar på hur barns lekar kan bygga på fantasier. Examensarbetets resultat visar hur 

statuspositioner i leken är intimt förbundna med barnets roller samt att barnen försöker förhandla 

om sin statusposition genom att förhandla om sin roll. (se exempelvis Pelle i transkript 11) Att 
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försöka förhandla om sin roll till en mer överordnad än den man från början hade, kan leda till att 

statuspositionen i leken förändras till en mer önskvärd. Likt Vygotskijs (1981:180) resonemang om 

rollers egenskaper, hänvisar barnen i vår empiri ofta till rollens egenskaper för att omförhandla, 

upprätthålla och skapa sig en roll och den statusposition som var förknippad med rollen. Vad 

barnen grundar rollens egenskaper på tänker vi oss utifrån vårt resultat skulle kunna bygga på 

antingen en tolkande reproduktion, att ha erfarenheter av exempelvis hur en storebror ska bete sig.  

Det kan också bygga på fantasi, en önskan om hur en storebror ska bete sig, detta för att 

tillfredsställa barnets intentioner för lekens innehåll. Det verkade som att det var viktigare vilken 

roll det barnet med en lägre statusposition hade i leken än vilken roll barnet med en hög 

statusposition hade. Barnet med en lägre statusposition (i våra episoder 6-13) ifrågasätter aldrig 

rollen som barnet med en högre statusposition har. Däremot försöker barnet med lägre 

statusposition ständigt omförhandla sin roll och därmed även vad rollen får göra i leken. Stina som 

hade en hög statusposition talade bara om en gång under lekens 40 minuter vilken roll hon hade, 

medan Pelle som hade en låg statusposition, hans roll kom upp på tal ett antal gånger. Vad detta 

beror på kan vi med säkerhet inte veta, men utifrån resultatet så tror vi det kan bero på att Pelle får 

störst chans att påverka sitt agerande i leken genom sin roll. Barnet med hög statusposition kan i 

vårt resultat påverka lekens handling och sitt deltagande oavsett vilken roll hon har, medan barnet 

med en lägre statusposition är i större behov av att använda rollen som en resurs för att påverka 

sin statusposition. Även det barnet med en hög statusposition påpekade flera gången vilken roll det 

barnen med lägre statusposition har i leken. Detta kan vi anta bero på att hon genom att upprepade 

gånger talar om vilken roll de andra barnen har så befäster hon sin egen statusposition som 

överordnad.  

Statuspositionering i kamratgruppen 

Vårt resultat visar att barnens statusposition i kamratgruppen påverkar barnens statusposition i 

leken. Barnen med hög status i kamratgruppen försatte sig i större utsträckning i roller förknippade 

med hög status vilket ledde till en högstatusposition i leken. Dessa barn kunde i stor utsträckning 

även påverka andra barns roller i leken. Statuspositionerna i kamratgruppen var redan etablerade 

när observationerna inför examensarbetet utfördes och hur dessa skapats är således inget vårt 

resultat kunnat visa på. 

Detta blev extra synligt i förhandlingen om vilken roll barnen tilldelades i leken. Detta kan tänkas 

bero på ett antal olika saker. Det skulle dels kunna tänkas att barn med en hög statusposition i 

barngruppen är skickligare på att använda sig av de resurser som leder till en hög status i leken och 

att detta lett till barnets höga status i kamratgruppen. Det skulle även kunna tänkas att barnet med 

hög status i kamratgruppen besitter mer makt och att det på så sätt är en oskriven självklarhet att 
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just det barnet även får de roller som förknippas med hög status. Det var inte oproblematiskt för 

det barn med en lägre statusposition i barngruppen att förhandla sig till en ny roll (se Pelle i 

transskript 6-13) och detta skedde till stor del på det överordnade barnets villkor. Barnet med en 

hög statusposition i leken motsatte sig ofta omförhandlingen av roller. Detta skulle vi kunna tänka 

beror på ett antagande om att i och med att ett annat barn förvärvar en ny roll förknippad med mer 

status så minskar det maktavstånd mellan rollerna som Löfdahl (2002:108-121) beskriver finns 

mellan barnet med hög statusposition och barnet med lägre statusposition. Vilket hotar den höga 

statuspositionen. Dock så tillmötesgick barnet med hög statusposition i leken det barn med en lägre 

statusposition till viss del. Omförhandlingarna av framför allt roller lyckades relativt ofta till slut, 

men med förbehållet att den nya rollen ändå skulle agera så som barnet i hög statusposition 

önskade. Vi frågar oss om detta skulle kunna bero på att barnet med hög statusposition till viss del 

vill göra barnet med lägre statusposition nöjd. Om barnet med en lägre statusposition blir så pass 

missnöjd med sin position att det lämnar leken så blir högstatusrollen inte förknippad med lika 

mycket makt då det inte finns någon att utöva makten på. Vi kan också se det som att barnet med 

hög statusposition ville göra sina kamrater med lägre statusposition nöjda för att de inte skulle 

lämna leken som skulle resultera i att leken upphörde att existera.  

Materiella redskap 

Vi har i vårt resultat sett hur ett materiellt redskap kan användas för att skapa och omförhandla sin 

statusposition i leken. Genom att hänvisa till redskapets egenskap i kombination med den narrativa 

strukturen, (vilket ledde till att redskapets egenskaper fick en för leken användbar innebörd) kunde 

barnet försätta sig i en hög statusposition. Till skillnad från Löfdals (2006) studier som visar på att 

barn framför allt befäster (upprätthåller) sin roll med hjälp av ett materiellt redskap visar vårt 

resultat enbart på skapande och omförhandling, dock bygger vårt resultat gällande denna resurs på 

en betydligt mindre empiri än Löfdahls. Vårt resultat visar på ett exempel hur skapandet och 

omförhandlingen av en statusposition kan se ut med hjälp av ett materiellt redskap. I transkript 2 

får det materiella redskapet en avgörande betydelse för statuspositioneringen i leken. Det framgår 

inte här vilken statusposition barnen har i förhållande till varandra i kamratgruppen. Detta kan bero 

på att det materiella redskapet har en så pass stor betydelse i den här leken att detta väger tyngre än 

barnens statusposition i kamratgruppen (som vi tidigare har sätt påverkar statuspositioneringen i 

leken). Det skulle även kunna vara så att statuspositioneringarna i denna kamratgrupp är så jämlik 

att det materiella redskapet därför väger tyngre.  

 

 



48 

 

Narrativ struktur 

    Barnen skapar, upprätthåller och omförhandlar sin statusposition genom att försöka styra leken 

med hjälp av den narrativa strukturen. I våra observationer tolkar vi detta som att barnen, i bland 

i ett kort ögonblick, går utanför leken när de berättar för sina kamrater vad som ska hända härnäst 

i leken (se exempelvis Magnus i transkript 4). Att barnen ibland går utanför leken och berättar vad 

som ska hända kan tyda på att de försöker få sin vilja fram igenom att påverka lekens handling. 

Barnen skapar också handling direkt i leken genom att exempelvis berätta vad de andra barnen ska, 

och inte ska göra i leken. Här tycks vi urskilja två nivåer i detta sammanhang som blir tydliga när 

barnen berättar om handligen i leken. Vad som tycks skilja dessa två nivåer åt är att när barnen går 

utanför leken använder de ett annat tempus, de talar då helt plötsligt i imperfekt/preterium. (se 

skillnaden i transkript 4 och 7). De tycks markera sitt övertag genom att berätta att något redan är 

bestämt. Att gå utanför leken verkar i vissa fall vara ytterligare en resurs att ta till då andra inte 

verkar fungera. Utanför leken verkar det också som man kan tala om för någon hur de ska känna i 

leken, det verkar man inte kunna göra i leken. Inne i leken kan barnen bara styra handlingen (se 

exempelvis Magnus, transskript 4). Det verkar som om barnen går utanför leken när de vill fastställa 

något som inte går att göra i själva leken, man kan likna det med en speakerröst i en teater. Vissa 

moment går inte att fastställa inne i leken utan måste göras utanför. Vårt resultat kan sättas i relation 

med Jensens (2007:88) resonemang om låtsaslek. Vårt resultat visar även att det ofta är barnen med 

en hög statusposition i kamratgruppen som i störst utsträckning drog nytta av den narrativa 

strukturen som resurs för att skapa sig en statusposition i leken.  

 Makt 

Utifrån vårt resultat har vi lagt märke till att barns höga statusposition i kamratgruppen medför en 

viss makt över leken och de andra barnen. Utifrån vårt resultat ser vi två olika sätt som makt över 

lekens innehåll kan uppstå på. Det förta sättet är ett kompetent bruk av, för den situationen, 

lämpliga resurser resulterar i en hög statusposition som medför makt. Det andra sättet är att en 

redan etablerad statusposition automatiskt resulterar i makt vilket gör att resursernas få en 

betydande genomslagskraft även om inte barnet använder resurserna på det mest kompetenta 

sättet. 
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Konklusion 

    Studiens resultat tyder på att barns statuspositioner i leken samspelar med de statuspositioner 

som barnet har i kamratgruppen. Vi tycker oss även urskilja att de barn som innehar en hög 

statusposition i kamratgruppen är de barn som ofta når en hög statusposition i leken och att detta 

kan ske på två olika sätt. Antingen en skicklig kompetens när det gäller att använda de resurser som 

vi redogjort för i arbetet, vilket leder till makt i leken som resulterade i en hög statusposition. Eller 

genom en redan etablerad hög statusposition som medför en makt som gör att vikten av resursernas 

bruk inte blir avgörande för den redan etablerade statuspositioneringen. Vilken eller vilka resurser 

som tillämpas beror på kontexten, men gemensamt för alla resurser var att de genomsyrades av 

språket. Ett skickligt förvärvande av en verbal språklig kompetens förstärkte de övriga resursernas 

effekt. Studiens resultat visar även att de roller som finns i barnens lekar ofta är förknippade med 

en maktposition och att denna maktposition många gånger bygger på samhällets hierarkiska 

ordning. Denna ordning består av auktoriteter och underordnade, där auktoriteter har makt över 

de underordnade. Dessa auktoritetroller var förknippade med högre status i leken och förvärvades 

ofta av barn som hade en hög statusposition i barngruppen. Omförhandlingen av en statusposition 

i leken var även den kontextberoende precis som skapandet av en position och i stor utsträckning 

tillämpades samma resurs.  

    I och med detta examensarbete har vi författare fått en ännu djupare förståelse för hur komplexa 

barns lekar är, och att det som i leken ibland verkar ske utan någon djupare mening egentligen har 

en större betydelse än vad lekens betraktare vid första anblicken ofta förstår. Innan denna studie 

anade vi inte hur stor betydelse framförallt lekens roller hade för statuspositionerna i en lek och 

vår hypotes var att dessa statuspositioner som finns i barns lekar skulle påverka lekens handling till 

viss del, vi kunde aldrig ana att statuspositionen skulle vara förknippad med en sådan maktutövning 

som vi sett i vårt resultat. Något vi under arbetets gång förundrats över, framförallt under de 

timmar vi bearbetat empirin från våra videoinspelningar, är hur tydligt den tolkande 

reproduktionen kommer till uttryck i barns lekar. Detta har gett oss många skratt samt en hel del 

tankeställare som vi tar med oss in i vårt kommande yrke och som skulle kunna vara ett mer 

specifikt ämne för en eventuell fördjupad studie av barns lek och statuspositioner.  

Vidare studier 

Utifrån vårt arbetes resultat finner vi att det skulle vara intressant att vidare studera hur barn 

tillägnar sig en statusposition i kamratgruppen, inte bara i leken.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Information till och samtycke från föräldrar om observation med 

fältanteckningar, Merkurius förskola 

Till vårdnadshavare med barn på Merkurius Förskola. 

Jag heter Michaela Billgert och studerar till förskollärare på Uppsala universitet där jag nu läser 

min sista termin. Under denna examenstermin kommer jag utföra en verksamhetsförlagd 

utbildning på ditt barns förskola.  

I den kursen jag läser nu (allmänt utbildningsområde III) ska vi skriva ett examensarbete. Detta 

arbete kommer handla om barns positioneringar i den fria leken samt vilka faktorer som spelar 

in. Som underlag till detta behöver jag observera barnens lek och behöver ditt godkännande. 

Allt material kommer anonymiseras och barnen måste själva vilja delta för att observationerna 

ska kunna genomföras. Ni kan när som helst välja att avbryta er medverkan i studien. Materialet 

kommer användas i studiesyfte, i ett examensarbete som skrivs av mig och en till student vid 

Uppsala universitet. Ni som vårdnadshavare har rätt att ta del av allt insamlat material samt det 

färdiga resultatet.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jag undrar därför om du/ni tillåter att jag observerar ditt/ert barn? 

 

Ja, jag tillåter att mitt barn blir observerat  

 

Nej, jag vill inte att mitt barn blir observerat 

 

Namnteckning vårdnadshavare: _________________________________________________ 

 

Namnteckning vårdnadshavare: _________________________________________________ 

 

Barnet/barnens namn: _________________________________________________________ 

Med vänliga hälsningar  

Michaela Billgert (e-mailadress) (telefonnummer) 

Studerande vid Uppsala universitet, Institutionen för didaktik  

Kurs: Allmänt utbildningsområde III, 30hp 
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Bilaga 2 – Information till och samtycke föräldrar om observation med fältanteckningar, 

Saturnus förskola 

Till vårdnadshavare med barn på Saturnus Förskola. 

Jag heter Hanna Berg och studerar till förskollärare på Uppsala universitet där jag nu läser min 

sista termin. Under denna examenstermin kommer jag utföra en verksamhetsförlagd utbildning 

på ditt barns förskola.  

I den kursen jag läser nu (allmänt utbildningsområde III) ska vi skriva ett examensarbete. Detta 

arbete kommer handla om barns positioneringar i den fria leken samt vilka faktorer som spelar 

in. Som underlag till detta behöver jag observera barnens lek och behöver ditt godkännande. 

Allt material kommer anonymiseras och barnen måste själva vilja delta för att observationerna 

ska kunna genomföras. Ni kan när som helst välja att avbryta er medverkan i studien. Materialet 

kommer användas i studiesyfte, i ett examensarbete som skrivs av mig och en till student vid 

Uppsala universitet. Ni som vårdnadshavare har rätt att ta del av allt insamlat material samt det 

färdiga resultatet.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jag undrar därför om du/ni tillåter att jag observerar ditt/ert barn? 

 

Ja, jag tillåter att mitt barn blir observerat  

 

Nej, jag vill inte att mitt barn blir observerat 

 

Namnteckning vårdnadshavare: _________________________________________________ 

 

Namnteckning vårdnadshavare: _________________________________________________ 

 

Barnet/barnens namn: _________________________________________________________ 

 

Med vänliga hälsningar  

Hanna Berg (e-mailadress) (telefonnummer) 

Studerande vid Uppsala universitet, Institutionen för didaktik  

Kurs: Allmänt utbildningsområde III, 30hp 
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Bilaga 3 – Information till och samtycke föräldrar om observation med videoinspelningar, 

Merkurius förskola 

Till vårdnadshavare med barn på Merkurius förskola. 

Jag heter Michaela Billgert och studerar till förskollärare på Uppsala universitet där jag nu 

läser min sista termin. Under denna examenstermin har jag tidigare utfört en 

verksamhetsförlagd utbildning här på Merkurius förskola.  

I den kursen jag läser nu (allmänt utbildningsområde III) skriver jag ett examensarbete. Detta 

arbete handlar om barns samspel i leken. Jag har tidigare fått ditt godkännande till att 

observera ditt barn i leken, nu skulle jag behöva komplettera mina observationer med en 

videoinspelning och skulle därför vara tacksam över om ni gav ytterligare ett godkännande till 

detta. 

Syftet med att filma är att kunna få med detaljer som exempelvis kroppsspråk som kan vara 

svåra att hinna med att skrivas ner med penna och papper under en observation. Filmen 

kommer endast att ses av mig och min studiekamrat och kommer raderas när examensarbetet 

är godkänt. 

Allt material kommer anonymiseras i arbetet och ni kan när som helst välja att avbryta ert 

barns medverkan i studien. Materialet kommer användas i studiesyfte, i ett examensarbete 

som skrivs av mig och en till student vid Uppsala universitet. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag undrar därför om du/ni tillåter att jag filmar ditt/ert barn? 

 

Ja, jag tillåter att mitt barn blir observerad och filmad  

 

Nej, jag vill inte att mitt barn blir observerad och filmad 

 

Namnteckning vårdnadshavare: _________________________________________________ 

 

Namnteckning vårdnadshavare: _________________________________________________ 

 

Barnet/barnens namn: _________________________________________________________ 

Med vänliga hälsningar  

Michaela Billgert (e-mailadress ) (telefonnummer) 

Studerande vid Uppsala universitet, Institutionen för didaktik  

Kurs: Allmänt utbildningsområde III, 30 hp 
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