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Sammanfattning 

Syftet med arbetet var att studera förekomsten av hierarkiska strukturer i förskolebarns 

gemensamma fria lek ute på förskolegården. Studien utgick även från två frågeställningar där 

den första var att studera hur barnens lekar såg ut ute på förskolegården och den andra var att 

studera på vilket sätt barnen använde sig av lekredskap i sina lekar. För att kunna studera 

förekomsten av hierarkiska strukturer i förskolebarns gemensamma fria lek ute på 

förskolegården genomfördes en kvalitativ observationsstudie ute på en förskola. 

 Studien visade att ålder och språket hos barnet, färdigheten i att känna av sammanhanget 

samt barnets kännedom kring populärkulturen, i detta fall Star Wars kulturen, var avgörande 

faktorer i hur de hierarkiska strukturerna såg ut i förskolebarnens gemensamma fria lek. 

Studien visade även att de hierarkiska strukturerna i barnens lek var under ständig förändring, 

samt att lekarna styrdes av vilka deltagare som var närvarande. Lekredskapen visade sig i 

studien inte vara avgörande för vilka roller barnen fick i de gemensamma lekarna, utan de 

användes utifrån sammanhanget i den specifika leken. 

Nyckelord: hierarkiska strukturer, lek, förskolegård 
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1 Inledning 

Vi inleder vårt arbete med en bakgrund till vårt val av syfte, därefter presenterar vi syftet, 

våra två frågeställningar och slutligen ger vi en kort översikt över tidigare, för oss relevant, 

forskning kring lek bland barn i förskoleåldern. 

1.1 Bakgrund 

Ute på förskolegården cyklar Siv, Minna och Ted på varsin cykel efter varandra i ett led. 

De skrattar och småpratar då de cyklar runt den lilla banan de gjort upp runt 

förskolebyggnaden. Just då Siv, Minna och Ted rundar den ena kortsidan där förrådet ligger 

kommer Hjalmar ut ur förrådet och ropar att tåget ska stanna. Siv stannar tvärt med sin cykel 

så Minna och Ted kör rakt in i Sivs cykel. Hjalmar går fram till Siv och hennes cykel och utan 

att säga ett ord kliver Siv av sin cykel och Hjalmar sätter sig till rätta. Minna och Ted tittar på 

Siv som står vid sidan av cykeltåget med nedsänkt huvud och med blicken ner i marken. 

Hjalmar trampar igång sin cykel och ropar mot Minna och Ted att det är dags för tåget att 

fortsätta mot Göteborg. Minna och Ted börjar tveksamt trampa efter Hjalmar och när de 

svänger runt hörnet vänder de sig om och ser då Siv stå kvar vid förrådet med blicken sänkt 

mot marken. Nästa varv verkar den nya trion glömt att Siv varit med i leken och de skrattar 

och stimmar som förut och Siv har gått iväg till några andra barn som leker i sandlådan.  

Denna händelse skulle mycket väl ha kunnat utspela sig på en förskola någonstans i 

Sverige och den visar på hur komplext barnens samspel i leken är och att det finns hierarkiska 

strukturer i samhällets alla delar, även hos barnen. Vi menar att barnens hierarkiska strukturer 

är intressanta, eftersom de inte är så synliga för oss som pedagoger utan främst för barnen och 

därför vill vi undersöka dessa mer grundligt och på så vis lära oss mer om hur de ser ut.  

I läroplanen för förskolan betonas i stycket om förskolans värdegrund och uppdrag, lekens 

plats i förskolans verksamhet, eftersom den har en stor betydelse för barns utveckling och 

lärande (Skolverket, 2010). Vi anser i likhet med läroplanen att leken har en stor betydelse för 

barns utveckling och lärande och därför menar vi att vi som pedagoger bör uppmärksamma 

barnens lek ytterligare i vardagen. Vår uppfattning är att den fria leken utomhus framhäver 

barnens samspel på ett annat sätt än inomhus, eftersom vi upplever att uteleken är mindre 

styrd av pedagoger då det finns färre restriktioner utomhus, rörande bland annat ljudnivå och 

hur man får röra sig. Vi har även en uppfattning om att barnens utelek inte studeras lika 

ingående av pedagogerna, då de större ytorna utomhus också ger barnen fler möjligheter till 
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att leka fritt utan pedagogernas insyn. Barnens utelek blir därför intressant för oss, då vi vill 

studera förekomsten av hierarkiska strukturer. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att studera förekomsten av hierarkiska strukturer i 

förskolebarns gemensamma fria lek ute på förskolegården. 

Vi är väl medvetna om det svåra i att studera dessa strukturer och har därför valt att utgå 

från två frågeställningar som är grundade i vårt syfte. Dessa frågeställningar kommer 

förhoppningsvis hjälpa oss att synliggöra de hierarkiska strukturerna i barnens lek ute på 

förskolegården. 

Frågeställningar: 

 Hur ser barnens lekar ut ute på förskolegården? 

 På vilket sätt använder barnen lekredskap i sina lekar? 

1.3 Tidigare relevant forskning 

Detta stycke är en kort översikt över tidigare relevant forskning kring lek, gemenskap och 

meningsskapande bland barn i förskoleåldern. Vi har valt att presentera tre avhandlingar som 

handlar om hur barn konstruerar gemenskap i leken (Ivarsson, 2003), hur barn konstruerar och 

fördelar roller och handling i leken (Thorell, 1998) samt hur kulturella och sociala faktorer 

påverkar barns meningsskapande i leken (Löfdahl, 2002). Vi har valt dessa avhandlingar, 

eftersom de alla tre visar på olika delar i barnens lek som kan kopplas samman med 

positionering som vi menar är viktigt för skapandet av hierarkiska strukturer.  

Ivarsson (2003) har genom etnografiska studier försökt förstå hur barn konstruerar 

gemenskap i förskolan. Forskaren betonar att arbetet fokuserar på själva processen fram till 

gemenskap snarare än produkten, uppnådd gemenskap.  

Ivarsson (2003) diskuterar kring sitt resultat och menar att en vanlig bild av förskolans 

vardag är att barnen irrar omkring utan något tydligt mål, men så ser inte forskaren på det 

hela. Ivarsson (2003) anser istället att barn i förskolan ständigt skapar och ingår i gemenskap 

och denna gemenskap upprätthåller samtidigt en specifik social ordning som endast existerar 

på den givna förskolan.  

Forskaren nämner även, i sitt resultat, exempel från sina observationer där barnen använder 

sig av olika strategier för att få sin vilja igenom gentemot sina kamrater. En av strategierna är 
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hot, då barnet i fråga varnar sina kamrater genom att hota med att fröken ska komma om de 

inte gör som barnet vill, en annan strategi är att hänvisa till en oskriven regel om att den som 

tog föremålet först får ha den.  

Ivarsson (2003) tar slutligen upp en av sina observationer i sitt resultat och det är en tåglek 

vid namn, Tingelinge-tåget går. I denna observation delar forskaren upp barnens 

inkluderingsstrategier i två olika dimensioner, en vertikal där makt och ställning är avgörande 

faktorer och en horisontell där relationerna till kamraterna är betydelsefulla. Författaren 

betonar att gemenskap bland barnen i leken till stor del handlar om inkludering, det vill säga 

då barnet/barnen tillåts vara med i en grupp eller exkludering där barnet/barnen inte får vara 

med i en grupp. Vi anser i likhet med Ivarsson (2003) att inkludering och exkludering är 

viktiga begrepp i barnens gemensamma lek och vi menar även att dessa begrepp är viktiga för 

skapandet av hierarkiska strukturer i barnens lekar.  

Ivarsson (2003) beskriver som vi ovan nämnt, den vertikala dimensionen, som fokuserar på 

makt och rang mellan kamraterna som leker. Kamraterna gör sinsemellan upp en struktur om 

vem som är ledare och bestämmer. Strukturen skapas således av barnen själva men den styr 

också barnen när de leker.  

Ivarsson (2003) betonar lekens hegemoni, det vill säga vem som har den ledande 

ställningen bland barnen, men författaren förklarar även att hegemonin är beroende av att 

kamraterna till barnet som har den ledande ställningen upprätthåller dess position genom att 

låta barnet styra leken. Väljer kamraterna istället att opponera sig mot ledaren faller den 

nuvarande hegemonin i leken(ibid.). Vi finner det intressant med begreppet hegemoni i leken, 

eftersom hegemoni som är en synonym till den ledande ställningen alltid är beroende av att 

gruppen väljer att bevara den nuvarande ledande ställningen. Vi menar därför att hegemoni 

hänger ihop med hierarkier, då hierarkin är beroende av den rådande hegemoni eftersom 

gruppen kan välja att sätta sig emot den ledande ställningen och då blir resultatet en förändrad 

hierarki.   

Den horisontella dimensionen, är till skillnad från den vertikala mer beroende av en 

känslomässig sida då barnen väljer ut vem eller vilka som är viktiga för barnet självt  

(Ivarsson 2003). Forskaren menar att barnen på förskolan medvetet skapar nära relationer till 

specifika kamrater och att dessa val styrs av vilka som finns tillgängliga, men även av 

personliga värderingar.  

Författaren betonar att dessa båda dimensioner fyller en viktig funktion då man observerar 

barns konstruerande av gemenskap. Vi anser i samstämmighet med Ivarsson att dessa två 
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dimensioner är viktiga då vi som vuxna studerar barns konstruerande av gemenskap, eftersom 

dessa möjliggör ett större helhetsperspektiv som annars kan gå förlorat. 

Thorell (1998) har genom etnografiska studier påvisat hur barn konstruerar och fördelar 

roller i sina lekar. I sitt resultat belyser forskaren begreppet hegemoni genom att beskriva en 

av sina observationer där barn i åldern sex till åtta år lekte doktor.  Forskaren menar i 

diskussionen av sitt resultat att barnen använder leken för att omkullkasta hegemoniska 

diskurser som de vuxna har skapat, det vill säga de kritiserar den gällande ordningen och gör 

om den i leken genom att förlöjliga roller som de vet har en hög status i vuxensamhället. Vi 

anser att även detta resultat kring hegemoni är intressant då Thorell (1998) visar på att barnen 

också använder sina tolkningar av vuxensamhällets ledande ställningar och gällande 

ordningar i sina lekar då de prövar på att vända upp och ned på den rådande hegemonin.  

Thorell (1998) betonar även i sin diskussion av sitt resultat att inkludering och exkludering 

är en stor del av nöjet i att leka. Författaren beskriver att barnen i hennes observationer 

använder sig av egna speciella kamrattecken, exempelvis skrattar de åt samma saker och 

verkar härma varandra i olika ordfraser för att skapa samhörighet och en slags 

inkluderingskänsla. Vi återkopplar här till vårt tidigare resonemang kring inkludering och 

exkludering där vi anser att de är viktiga begrepp i barnens gemensamma lek och att de 

viktiga för skapandet av hierarkiska strukturer i barnens lekar, men vi upplever även att 

inkludering och exkludering skapar lust och spänning i leken. Vi menar i enlighet med Thorell 

(1998) att dessa båda begrepp ger glädje till leken, då vi upplever att ovissheten i att inte veta 

ifall man får vara med eller ej ger en förhöjd spänning i leken.  

Löfdahl (2002) beskiver sin studies syfte som var att bidra till ny kunskap om hur de 

kulturella och sociala faktorerna påverkar barnens meningsskapande då de leker. Löfdahl 

utgick från barnens perspektiv i sina intervjuer som skedde under barnens lek. Forskaren 

genomförde även omfattande observationer som senare analyserades och resulterade i två 

huvudteman: överlevnad och hegemonier. Vi väljer att presentera delar ur Löfdahls resultat 

kring temat hegemonier, eftersom vi anser att hegemonier är ett begrepp som kan kopplas 

samman med hierarkier som vi är intresserade av.  

Löfdahl (2002) problematiserar i sin diskussion kring sitt resultat svårigheterna i att 

upptäcka maktförhållanden i barnens lekar, men forskaren menar samtidigt att 

observationerna av lekarna visar tydliga tecken på att barnen har en förståelse för förhållandet 

mellan vuxna och barn. Forskaren förklarar vidare att barnen ofta leker lekar där de visar sitt 

motstånd mot vuxenvärlden genom att leka sådant som i verkligheten anses fel. Barnen leker 
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inte för att bearbeta sin rädsla för vuxenvärldens maktposition utan de leker snarare för att lära 

sig hur de ska gå tillväga då de möter auktoriteter, samt för att utveckla sin egen makt. 

Forskaren menar således att barnen genom leken skapar förståelse för kulturella mönster som 

finns i vuxensamhället samtidigt som de skapar egna kreativa förändringar av den rådande 

kulturen i leken (ibid.). Vi menar att Löfdahl (2002) tar upp det kreativa barnet och 

uppmärksammar leken betydelse som en arena där barnen kan pröva på att utveckla sin känsla 

för maktens olika positioner och vi anser att detta resonemang hör samman med vårt sätt att se 

på barnens lek.  

Löfdahl (2002) beskriver även barnens meningsskapande ur ett socialt perspektiv där 

forskaren ser kommunikation i leken som en social handling. Kommunikationen skiljde sig åt 

i forskarens observationer då barnet med en högstatusroll gav fler direktiv i leken och på så 

sätt vidhöll det sin egen position, men samtidigt visade resultaten att barnen kunde förändra 

sin position genom att ändra innehållet i leken.  

Löfdahl (2002) förklarar slutligen i diskussionen kring sitt resultat hur barnen är beroende 

av föremål som rekvisita i leken för att upprätthålla sin position gentemot sina kamrater, men 

menar även att det finns andra möjligheter för att få en ledande position. Forskaren tar upp 

ålder, utseende och kläder som möjliga statushöjande faktorer och beskriver att det inte är 

rekvisitan i sig som avgör om barnet får en hög status, utan det beror på vem som innehar 

rekvisitan. Vi menar slutligen att Löfdahl (2002) tar upp ännu ett intressant resonemang i sitt 

resultat, där författaren beskriver barnens beroende av föremål som rekvisita i leken och att 

dessa föremål även skulle ha betydelse för barnens positionering. 

2 Teori 

Teoriavsnittet inleds med en genomgång av begreppen medierande redskap och social 

praktik som båda är begrepp som brukar förknippas med ett sociokulturellt perspektiv. 

Därefter ger vi en kort sammanfattning av Foucaults tankar kring makt samt en jämförelse 

mellan lek och spel. Slutligen följer en beskrivning av teoretiska perspektiv på lek. 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Vi har i vårt examensarbete valt att utgå från begreppen medierande redskap och social 

praktik som är två centrala begrepp inom ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2006). Då vi 

menar att dessa begrepp är viktiga för oss i vår studie, eftersom vi i våra två frågeställningar 



9 

 

valt att studera på vilket sätt barnen använder lekredskapen i sina lekar och hur barnens lekar 

ser ut ute på förskolegården.  

Säljö (2006) beskriver hur vi människor inte utvecklas i ett direkt förhållande till världen 

och dess företeelser utan vi utvecklas och lär oss om världen genom redskap som tolkar eller, 

annorlunda uttryckt, medierar världen åt oss. Författaren nämner ett exempel med hur 

kalendern hjälper oss att minnas sådant vi annars hade riskerat att glömma, det vill säga den 

medierar påminnelser genom att vi använder den tillsammans med vår skrivna text som 

symboliserar verkliga händelser, så som möten och födelsedagar (Säljö, 2006). Författaren 

förklarar vidare att kulturen och det rådande samhället också har en betydande roll för hur vi 

väljer att använda de medierande redskapen. Vår uppfattning är att även barnen på förskolan 

använder sig av medierande redskap då de leker och vi menar att barnens medierande redskap 

främst är deras lekredskap som exempelvis kan vara spadar, hinkar och pinnar.  

Säljö (2006) betonar att de medierande redskapen hjälper oss människor att öka förståelsen 

för oss själva och andra samt hur vi kan påverka den kultur vi interagerar i. Vi menar att 

barnens medierande redskap kan ge förutsättningar för dem att påverka sin position i leken 

och därför ser vi barnens medierande redskap, det vill säga lekredskapen, som betydelsefulla i 

barnens gemensamma fria lek.  

Säljö (2006) lyfter språkets betydelse för vår förståelse av omvärlden, det vill säga att 

språket också är ett viktigt medierande redskap. Språket ger oss möjligheter att uttrycka 

sådant som inte finns direkt synligt exempelvis känslor, värderingar och attityder och detta 

medför en friare, men också mer oberoende kommunikation (Säljö, 2006). 

Säljö (2006) belyser även Vygotskijs tankar om språkets överlägsenhet gentemot fingret, 

den indikativa funktionen. Säljö (2006) utvecklar Vygotskijs tankar kring språkets indikativa 

funktion och benämner istället funktionen som språkets utpekande funktion. Författaren 

menar då att språket är oberoende av om individerna ser varandra när de talar med varandra 

och de behöver inte heller befinna sig i den kontext de talar om. Fingret kan omöjligen 

beskriva föremål eller händelser som inte finns närvarande och det kan inte heller visa vad det 

menar om inte mottagaren befinner sig inom synhåll.  

Säljö (2006) beskriver en tredje dimension av språket, den semiotiska, denna dimension 

belyser det faktum att språkets innebörd inte bör ses som fast och objektiv, eftersom språkliga 

framställningar innehåller värderingar och åsikter som inte alltid är synliga direkt. Huizinga 

(1945) problematiserar i likhet med Säljö (2006) den semiotiska funktionen hos språket och 

menar att språkliga framställningar inte alltid får samma innebörd hos mottagaren och 



10 

 

avsändaren. Huizinga (1945) tar upp exemplet kring hur olika kulturer och samhällen ser på 

begreppet lek och författaren förklarar att begreppet har en speciell innebörd för ett lands 

invånare, men en helt annan för ett annat land och detta kan leda till missförstånd. Vi anser att 

alla dessa tre betydelser hos språket är viktiga då vi studerar barnen i deras gemensamma lek, 

men vi upplever att språkets betydelse för att framhäva värderingar och attityder är särskilt 

viktig, då dessa kan ge signaler om hur barnen positionerar sig gentemot sina kamrater i 

leken.  

Vår uppfattning är att begreppet social praktik, som vi nämnde i början av stycket, är 

viktigt för vår studie, eftersom vi upplever att förskolegården är en tydlig social praktik där 

barnen lär sig att samspela tillsammans och därmed utvecklar de också sociala normer som är 

giltiga endast för dem.  

Sociala praktiker innehåller kunskap som inte är synlig för alla, eftersom den ovane 

åskådaren inte uppfattar de olika mönster och speciella delar som den vane åskådaren ser 

direkt (Säljö 2006). Författaren förklarar att kulturella normer och materiella förutsättningar 

skiljer sig mellan samhällen och därför får barn olika roller i skilda sociala praktiken (ibid.). 

Barnet föds in i den rådande sociala praktiken som redan innehåller olika perspektiv och 

förhållningssätt till omvärlden, det vill säga en social praktik framhåller vissa kommunikativa 

och fysiska förmågor, medan en annan social praktik värdesätter andra förmågor.  

Vi menar att det är viktigt för oss som forskare att betona den sociala praktiken som vi 

studerar, eftersom den innehåller värderingar, materiella förutsättningar samt normer och 

dessa påverkar de individer som samspelar där. Vår uppfattning är således att det är viktigt att 

ha kunskap kring den sociala praktiken som ska studeras, då den innehåller viktig information 

som påverkar de individer som studeras.  

 

 

2.2 Foucault 

Vi kommer i detta stycke kort beskriva en betydande samhällsteoretiker som bland annat 

förknippas med begreppet makt. Vi valde att beröra Foucault och hans tankar kring makt, 

eftersom vi i vår studie har fokus på förekomsten av barns hierarkiska strukturer och vi anser 

att makt hör samman och även påverkar sådana strukturer.  

Nilsson (2008) tolkar Foucaults tankar kring makt som en aktivitet då makten inte kan 

existera utan att den används. Foucault menar att makten aldrig bör ses som fast, det vill säga 
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att någon äger makten, utan den förändras ständigt genom utövning och påverkan av olika 

krafter (ibid.). Vi anser att Foucaults tankar är viktiga då vi tolkar dessa som ständigt 

närvarande i samhällets olika delar och detta gör även att makten finns i förskolans praktik 

och därmed påverkas även människorna som befinner sig där. 

Foucault (2003) beskiver makt på makro och mikronivå, makronivå innefattar 

övergripande styrningsteknikerna så som lagar och styrdokument. Makten på mikronivå är 

dock den som är mest aktiv i vardagssammanhang, den makten uppstår i relationer och syftar 

till att få människor att reglera sig själva utifrån den rådande normen.  

Vi menar att maktstrukturerna på mikro- och makronivå är intressanta, eftersom både 

förskolan som social praktik och de politiska konstruktionerna påverkar verksamheten och på 

så vis även barnens beteende.  

Slutligen väljer vi att ta upp Foucaults tankar kring att en sanning aldrig existerar utanför 

makten (Foucault, 2008). Författaren förklarar att i historiens olika epoker fanns vedertagna 

sanningar som grundades i de normer och regler som satts upp av den styrande makten, till 

exempel kyrkan. Det vill säga en sanning förändras i förhållande till de för tillfället rådande 

normerna och reglerna (ibid.).  

Vi menar att det är viktigt att vi förhåller oss medvetet till den nuvarande samhälleliga 

strukturen och att denna har förändrats och kommer att förändras ytterligare genom 

kommande generationer. 

2.3  Lekens övergång till spel 

Vi har i detta stycke valt att beskriva lekens övergång till spel, eftersom vi menar att det 

ibland kan vara svårt för oss vuxna att urskilja vilket som är lek och vad som är spel i barnens 

fria samspel. Vi anser att både lek och spel innehåller hierarkiska strukturer, men eftersom vår 

studie utgår från barnens fria gemensamma lek kommer vi i detta stycke beskriva vad som 

skiljer lekens strukturer från spelets. 

Berg (2007) förklarar att uppdelning mellan lek och spel inte betyder någonting för det lilla 

barnet, eftersom det bara känner till lekstadiet. Författaren menar således att uppdelningen 

mellan lek och spel bara är giltig för äldre barn i skolåldern och vuxna. Barn i förskoleåldern 

har ännu inte nått spelstadiet och har därför ingen förståelse för regler som alltid styr spel 

(Berg, 2007). Detta medför att barn i olika åldrar har svårt att förstå sig på varandra då de 

spelar spel, eftersom yngre barn bara ser till sin egen roll som när de leker, medan de äldre 
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barnen räknar med att medspelaren följer reglerna kring spelrollerna. Följer inte det lilla 

barnet reglerna anser det äldre barnet att det lilla barnet inte är att räkna med (ibid.). 

Vi menar att Berg (2007) tar upp en viktig del i barnets utveckling där leken mer och mer 

övergår i spelande, men vi anser att vår studie inte kommer att beröras av denna uppdelning 

då vi endast kommer studera förskolebarnens gemensamma fria lek. 

 Berg (2007) beskriver leken som subjektiv och lustfylld till sin karaktär och menar att 

spelet å andra sidan är styrt av regler och därmed inte subjektivt, eftersom reglerna är 

objektiva och bestämda i förväg. 

Granberg (2004) å andra sidan jämför leken med jazzmusikerns sätt att improvisera, genom 

att författaren förklarar hur musikernas skapande av musik är oberoende utav noter och regler 

samt att styckets avslut inte är förutbestämt. Detta kopplar författaren ihop med lekens 

böljande gång där det inte finns ramar, som noterna i musiken, och leken har inte heller ett 

tydligt slut utan det bestäms av deltagarna, precis som musikerna väljer att avsluta stycket 

(ibid.). Vi anser att de ovan nämnda författarnas tankar om lek som lustfylld och böljande där 

deltagarna bestämmer formen stämmer väl överrens med vår syn på hur fri lek bland barn går 

till väga. 

 Berg (2007) beskriver även lekens nyckfullhet och menar att barn ofta tvärt avbryter en 

pågående lek eller byter mellan olika roller för att visa kamraten hur rollen ska spelas. Denna 

nyckfullhet upplevs endast av äldre barn i skolåldern samt av vuxna, eftersom vi är spelare 

och utgår från spelets logik när vi tittar på de små barnens lek (ibid.). Vi menar att 

nyckfullheten i leken kan vara en svårighet i vår studie, eftersom barnen som leker inte tänker 

likadant som vi som studerar. Vi anser att vår medvetenhet om denna nyckfullhet i barnens 

lek ger oss större möjligheter i att hänga med i vändningarna i deras lekar. 

Knutsdotter Olofsson (1989) förklarar viktiga utgångspunkter som symboliserar lek och 

dess egenvärde. Författaren betonar lekens ”som om-” karaktär som ett av de mest 

betydelsefulla kännetecknen och förklarar vidare att även frivilligheten, spontaniteten och det 

processinriktade tillvägagångssättet utgör viktiga delar. 

Berg (2007) förklarar slutligen att spelare utgår från att vara någon i relation till andra och 

detta medför att spelare som äldre barn i skolåldern samt vuxna ofta har ett förutbestämt mål 

med givna regler att följa. Vi upplever lekens processinriktade tillvägagångssätt och spelets 

målinriktade tillvägagångssätt som två viktiga skillnader mellan lek och spel och dessa blir 

betydelsefulla för oss då vi ska urskilja leken, eftersom vårt syfte är att studera förekomsten 

av hierarkiska strukturer i förskolebarns gemensamma fria lek ute på förskolegården. 
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2.4 Lek sett ur skilda perspektiv 

 Leken är som vi tog upp i föregående stycke ett svårdefinierat begrepp och synen på lek 

skiljer sig mellan vuxnas och barns ögon. Därför kommer vi i detta stycke presentera för oss 

viktiga lekteoretiker som präglat 1900-talets syn på barns lek. Vi anser det viktigt att ha 

kunskap kring lekens väsen och hur den har förändrats genom tiderna, men leken är i vår 

studie ett medel för att vi ska kunna uppnå vårt syfte. Vi använder leken eftersom det är i den 

vi menar att barnen skapar hierarkiska strukturer.   

Granberg (2004) skildrar Piaget som hade ett biologiskt och kognitivt perspektiv på lek. 

Författaren beskriver vidare Piagets tankar om att leken var ett redskap för att få syn på 

barnets tankemönster, Piaget var alltså inte intresserad av att undersöka leken i sig utan 

använde sig istället av den för att forska på barnets kognitiva utvecklingsstadier. Vi menar i 

enlighet med Piaget att barn utvecklas i leken, men vi stödjer inte Piagets fasta 

utvecklingsstadier utan vi menar snarare att barn utvecklas tillsammans med andra barn och 

denna utveckling är till stor del oberoende utav ålder.  

Knutsdotter Olofsson (1989) beskriver leken som ett förhållningssätt snarare än ett 

beteende. Författaren menar att barnet lär sig allt genom leken och menar även att leken är 

viktig för barnet på flera plan, psykologiskt, kognitivt och socialt (ibid.). Denna helhetssyn 

stämmer väl överens med vår syn på lek, då vi menar att barn förhåller sig till leken och detta 

kan i sin tur främja den psykologiska, kognitiva och sociala utvecklingen, men det är inte 

själva målet med leken, utan det är leken i sig själv.   

Hägglund (1989) förklarar Batesons syn på lek och Bateson menar till skillnad från Piaget 

att lek inte framhäver barnens utvecklingsstadier, utan leken bör istället ses som en viktig 

arena där barnet skapar förståelse för hur sammanhanget styr handling och ord. Vidare 

beskriver författaren Batesons syn på lek som en möjlighet för att utveckla 

metakommunikationen, som kan ses som en känsla för att förstå det underförstådda, eller med 

andra ord hur något framställs genom språket. När människor talar med varandra använder de 

sig av gester och minspel som implicit visar mottagaren hur han/hon ska tolka det som sägs 

(ibid.). 

 Vi har valt att presentera Batesons syn på lek, eftersom han tar upp sammanhanget som en 

styrande faktor för hur innehållet framställs och uppfattas. Vi anser i samstämmighet med 

Bateson att sammanhanget är en viktig del för att barnen ska förstå och utveckla förståelse för 

varandra i leken och vi återkopplar samtidigt till resonemanget vi förde i stycket om ett 



14 

 

sociokulturellt perspektiv, då vi beskrev Huzinga (1945) och Säljö (2006) och deras 

perspektiv på språk där de båda belyser språkets subjektiva och kontextberoende form.  

Vi tolkar även Batesons syn på lek som en viktig plats för barnet då det utvecklar sin 

förståelse för att språket och handlingen är beroende av sammanhanget, dessa tankar 

sammankopplar vi med Säljö (2006) och hans resonemang om den sociala praktiken som 

formas av den rådande kulturen och samhället där människorna befinner sig. 

Hägglund (1989) skildrar Schwartzman tankar som också influerats av Bateson och har 

studerat förskolebarns lekar och menar att dessa lekar ger möjligheter att utöva ledarskap samt 

att skapa hierarkier. Schwartzman påpekar även att leken gör det möjligt för barnen att spegla 

en realistisk syn på hur världen ter sig då de använder makt, regler och rang, speglingen är 

barnens sätt att tolka vuxenvärlden och genom den socialiseras barnen in i vuxenvärlden 

(ibid.). Dessa tankegångar kring lek är intressant för oss i vår studie, eftersom författaren tar 

upp regler och makt som vi menar hör ihop med skapandet av hierarkiska strukturer.  

Vi presenterar slutligen Vygotskij som var en betydande lekteoretiker som brukar 

förknippas med det sociokulturella perspektivet som vi är influerade av. Vygotskij (1995) 

anser att kreativitet finns hos barnet redan vid ung ålder och framförallt finns kreativiteten i 

barnens lekar. I leken omvandlar barnet föremålets ursprungliga funktion till något helt annat 

och på så sätt hamnar föremålet i skilda händelser som utvecklar barnets kreativitet och 

fantasi. Vi menar i enlighet med Vygotskij att barn är väldigt kreativa och denna kreativitet 

utvecklas genom barnens outtröttliga handlande när de leker. 

Vygotskij (1995) poängterar att barnens lekar ofta innehåller händelser och situationer som 

de redan varit med om. Författaren menar att barn i leken härmar de vuxnas värld genom sina 

tolkningar, men Vygotskij menar samtidigt att barnens härmning inte är en exakt avbildning 

av tidigare erfarenheter. Leken blir till en kreativ bearbetning av de upplevda händelserna och 

barnen lägger till saker i handlingen som motsvarar deras egna behov och intressen.  

Vår uppfattning är att dessa perspektiv på lek framhäver många olika delar i leken och vi 

anser att vår syn på lek utgår från tankar där leken är den arena som stöttar barnen i deras 

lärande och genom att barnen leker utvecklas deras kreativitet och sätt att förstå omvärlden.  

3 Metod 

I det här avsnittet kommer vi att presentera den vetenskapsteori som vi inspirerats av då vi 

samlat in vårt empiriska material, samt en beskrivning av vår insamlingsmetod som är 

observation. Därefter följer vår förklaring till vårt urval och hur vi genomförde vår studie. 
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Slutligen kommer vi att presentera vår analysmetod, studiens tillförlitlighet och noggrannhet, 

vårt etiska förhållningssätt samt de avgränsningar vi gjort.  

3.1 Etnografi 

En forskare med etnografisk ansats forskar i människors vardag genom fältarbete med 

syfte att få kunskap om folk och kulturer (Alvesson & Sköldberg, 2009, Arvastson & Ehn, 

2009 och Patel & Davidson, 2003). Arvastson och Ehn (2009) betonar att forskare med 

etnografisk ansats bör vara medvetna om att det är en konst att genomföra fältarbete, där 

intervjuer och deltagande observationer är vanligt förekommande metoder, det vill säga det är 

viktigt att träna på att observera och intervjua samt att vara kritisk mot vad som ses och hörs.  

Vi har i vår studie tagit inspiration från etnografin då vårt syfte är att studera hierarkiska 

strukturer i förskolebarns gemensamma fria lek ute på förskolegården. Vår studie är således 

empirinära forskning och därför menar vi att etnografin passar oss, eftersom den är en 

empirinära metod som har till syfte att beskriva en grupp människor i deras vardag eller en 

specifik kultur. Som vi ovan beskrev har vi tagit inspiration från etnografin, eftersom vi 

endast varit ute på förskolan vid fyra tillfällen.   

Alvesson och Sköldberg (2009) beskriver nackdelen med att etnografiska studier ofta är 

utdragna, eftersom forskaren ska vara på plats under en lång tid, ibland under flera år, för att 

öka förståelsen för de studerade individerna. Vi hade inte den möjligheten att genomföra ett så 

omfattande fältarbete, men vi använde oss ändå av etnografernas arbetssätt när det gäller val 

av insamlingsmetod, det vill säga observation.  

Alvesson och Sköldberg (2009) förklarar att etnografens vilja är att berätta hur det 

verkligen är ute i empirin, men författarna lyfter samtidigt fram kritiken mot detta synsätt 

eftersom det är näst intill omöjligt att producera en text som beskriver verkligheten precis så 

som den är, utan att etnografens egna tolkningar framträder. Vi anser i enlighet med 

författarna att det är svårt att beskriva utan att lägga in personliga värderingar i 

observationsanteckningarna samt den färdiga texten, men vi strävar efter att föra fram barnens 

röster genom att försöka beskriva vårt resultat så neutralt som möjligt. 

 

3.2 Observation 

Arvastson och Ehn (2009) belyser vikten av att forskaren som antagit en etnografisk ansats 

bör ta hänsyn till sitt undersökande arbetssätt och inse betydelsen av hur viktig den 
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undersökta kontexten är. Alvesson och Sköldberg (2009) menar att observation på plats är en 

viktig del inom etnografin. Vi har i vår studie inspirerats av etnografin där observation är en 

av insamlingsmetoderna och vi menade att denna metod passade oss bäst, eftersom 

observationer ger möjligheter att studera barn i deras naturliga kontext ute på förskolan. Vi 

ansåg därför att observationer var lämpliga då vi som forskare fick möjlighet att se det som 

faktiskt hände i leken, till skillnad från om vi hade frågat barnen eller pedagogerna om hur de 

leker.  

Patel och Davidson (2003) diskuterar observatörens olika roller och menar att man bör 

skilja mellan deltagande och icke deltagande observatör, samt om observatören är känd eller 

okänd på platsen där observationen utförs. Vi valde att inte delta i barnens lek under våra 

observationer, eftersom vi var intresserade av barnens gemensamma fria lek, utan vuxnas 

inblandning. Vi var kända av personalen och barnen i och med att vi tidigare gjort 

verksamhetsförlagd utbildning och besök på förskolan.  

Patel och Davidsson (2003) betonar den icke deltagande observatörens påverkan och 

menar att observatören bör känna in och låta de observerade individerna vänja sig vid att 

observatören finns där. Författarna beskriver vidare att observatören som inte deltar bör sträva 

efter att hitta en placering som gör att de observerade individerna inte berörs av observatörens 

närvaro. Detta ansåg vi var viktiga delar som vi tog ställning till för att vi skulle kunna 

genomföra en lyckad observation. Patel och Davidson (2003) nämner även att det är viktigt att 

den kända observatören förhåller sig neutral och inte tar någons parti. Vår uppfattning var att 

det är viktigt för oss att gå ifrån vår tidigare roll som medarbetare under vår 

verksamhetsförlagda utbildning och istället gå in i vår nya roll som neutral observatör. Vi 

menade samtidigt att det var en svår balansgång att hålla sig neutral som en observatör, men 

vi försökte hela tiden förhålla oss medvetet kring vår roll. 

3.3 Urval 

Patel och Davidson (2003) förklarar att det är viktigt att utgå från sitt syfte eller sin 

problemformulering då man väljer vilka individer som ska vara med i studien. Vi valde att 

använda oss av ett bekvämlighetsurval då vi kontaktade vår observationsförskola. Holme och 

Krohn Solvang (1997) påpekar att bekvämlighetsurval som har sin grund i tillgängligheten 

inte är representativa för en hel population. Vi är medvetna om att vårt urval inte är 

representativt för några andra förskolor än den vi valde att genomföra vår studie på och vi 

generaliserar inte vårt resultat mer än till de händelser vi observerade. Bekvämlighetsurvalet 
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grundades i att vi båda var kända på förskolan och därför visste vi att personalen var positiva 

till vår studie.  

Förskolan vi valde att utföra våra observationer på är en förskola med endast en avdelning, 

där barnen var i åldrarna 1-5 år, belägen i ett villaområde i en mellanstor svensk stad.  På 

avdelningen fanns 18 inskrivna barn, varav sju flickor och 11 pojkar. Det arbetade fyra 

pedagoger, varav två förskolelärare och två barnskötare. På avdelningen arbetade ytterligare 

en förskolelärare som också vikarierade på andra förskolor i området.  

Observationerna skedde ute på förskolegården under förmiddagarna och vi som 

observatörer styrde inte över vilka barn som vistades ute, eftersom förskolan hade valfrihet 

rörande utevistelse på förmiddagen. Barnen som var ute under våra observationer blev således 

slumpmässigt utvalda. Vi valde alltså inte vilka individer som kom ut, men vi valde att 

fokusera på en särskild åldersgrupp.  

Gruppen vi valde var barn i åldern tre till fem år och det fanns vid studiens genomförande 

15 stycken barn i denna åldersgrupp och det var sex flickor och nio pojkar. Åldersurvalet 

grundade vi i teorier kring barn och samlek, där barn under tre år vanligtvis inte klarar av att 

planera och utföra gemensamma rollekar där de agerar som både deltagare och berättare 

samtidigt (Granberg, 2004). Författaren beskriver vidare att barn under tre år även har svårt 

att vänta på sin tur och därför har de svårt att hålla sig till grupplekarnas implicita regelverk. 

Våra observationer innehåller därför endast samspel mellan barn i åldern tre till fem år, då vi 

upplevde att dessa barn skulle kunna ge oss mest användbart empiriskt material för vår studie. 

3.4 Genomförande 

Vi genomförde observationer under fyra förmiddagar, mellan klockan 10.00-11.00, under 

vecka 44–46, 2010, sammanlagt blev det fyra timmar observation. Två veckor innan våra 

observationer lämnade vi ut ett allmänt informationsbrev till alla barnens föräldrar på 

förskolan (se bilaga). I brevet presenterade vi oss och vårt syfte med våra observationer, vi 

betonade även att vi inte skulle videofilma under våra observationer utan endast använda oss 

av penna och papper då vi förde fältanteckningar. I och med detta beslut ansåg vi att en 

allmän information var tillräcklig. I informationsbrevet lämnade vi även ut våra 

telefonnummer så att föräldrarna hade möjligheten till att ta kontakt med oss rörande 

eventuella frågor kring vår studie.  

Innan vi gick ut på vår första observation skapade vi fyra teman med syfte att ge oss som 

observatörer fokus under våra observationer. Ejlertsson (2010) förklarar begreppet 
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operationalisering i relation till enkäter och författaren menar att detta tillvägagångssätt kan 

förklaras som att man delar upp sin syftesformulering i underkategorier som leder till mätbara 

frågor och dessa frågor tillsammans bör motsvara hela syftesområdet. Vi valde istället att 

operationalisera teman till våra observationer och dessa är grundade i vårt syfte och i våra två 

frågeställningar. 

Det första temat vi valde var deltagande, det vill säga hur barnen valde att delta i 

gemensamma lekar. Vi observerade exempelvis om barnen satt vid sidan av den gemensamma 

leken och deltog passivt eller om de aktivt deltog i leken genom handling och språk.  

Det andra temat vi utgick ifrån var barnen som ledare, det vill säga vi studerade hur de 

valde att leda sina kamrater och vi studerade även om deras sätt var framgångsrika eller ej. 

Det tredje temat var barnens regler i leken, vi observerade både uttalade regler som 

exempelvis maxantal för hur många deltagare som fick vara med i en lek, men vi gjorde också 

försök till att observera de mer dolda reglerna som fanns under ytan. Det sista temat vi valde 

var lekredskap i leken som barnen använde, så som hinkar, spadar, cyklar och hopprep. 

Utifrån dessa teman förde vi sedan löpande fältanteckningar under våra observationer, där vi 

båda beskrev händelser i lekarna som innehöll delar av våra teman.  

Vi använde första observationstillfället som en liten pilotstudie med avseende att bli 

medvetna om hur pass stor påverkan vi som observatörer hade, men vi kom sedan fram till att 

barnen på vår förskola inte brydde sig om oss. Detta tillfälle valde vi därför att ta med som en 

riktig observation, då vi ansåg att den gav oss så pass viktig empirisk data att vi inte kunde 

bortse från den.  

Under våra samtliga observationer gick vi först in i tamburen och hälsade på pedagogerna 

och de barn som befann sig inom synhåll. Därefter placerade vi oss ute på förskolegårdens 

baksida, eftersom det var där barnens lekar oftast utspelade sig. Förskolegården hade två 

sandlådor, en på kortsidan nära förskolans förråd och den andra på baksidan med en 

omkringliggande gräsmatta. På den andra kortsidan av byggnaden fanns ett buskage där 

barnen ofta befann sig när vi var där och framsidan var asfalterad och användes främst som 

ingång. Runt förskolan sträckte sig en asfalterad cykelväg som barnen under våra 

observationer cyklade runt på.  

Vi hade hela tiden i åtanke att vi inte skulle stå för nära varandra, då vi inte ville väcka för 

stor uppmärksamhet hos barnen. Efter hand kom fler och fler barn ut och vi som observatörer 

cirkulerade mellan de olika lekarna som utspelade sig. Vår rörlighet var viktig, eftersom 

barnens lekar hela tiden förflyttade sig mellan olika platser på förskolegården.  
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Till vår hjälp använde vi, som vi ovan beskrev, oss av block och penna för att beskriva de 

olika lekarna som pågick och vi delade in händelser i barnens lekar i våra teman, men vi skrev 

givetvis ner andra händelser och kommentarer utanför dessa. En viktig del i den 

ostrukturerade observationen är att använda sig av stödord som hjälper observatören att 

minnas händelser och beteenden under observationen (Patel & Davidson, 2003). Den 

ostrukturerade observationen kräver även att man som forskare för kompletterande 

beskrivningar av stödorden i direkt anslutning till den avslutade observationen  

(Patel & Davidson, 2003).  

Vi kompletterade våra fältanteckningar, då vi efter varje observation avsatte tid till att 

sammanställa dem till en sammanhängande beskrivande text och under den processen valde vi 

att dela in observationshändelserna ytterligare så att våra teman blev mer framträdande. När vi 

hade genomfört alla fyra observationerna transkriberade vi dem till dataskriven text genom att 

vi utgick från vår sammanställda text som vi skapade utifrån alla våra fältanteckningar. 

3.5 Analysmetod 

Vi valde att bearbeta vårt observationsmaterial utifrån en kvalitativ metod, eftersom vi 

utgick från ett textmaterial som vi analyserade på djupet. Patel och Davidson (2003) förklarar 

att kvalitativa metoder för bearbetning av empiriskt material kan variera, eftersom forskarens 

vetenskapliga synsätt styr hur forskaren väljer att gå till väga. Författarna förklarar vidare att 

det viktiga för en kvalitativ forskare är att vara påläst kring olika procedurer inom det 

kvalitativa forskningsfältet och på det sättet kan forskaren utveckla egna tillämpningar utifrån 

det egna forskningsproblemet.  

Vi är som vi tidigare nämnt inspirerade av etnografin och därför valde vi att ta delar av den 

sammanhållna fallbeskrivningen, som är en metod för att beskriva sitt resultat inom etnografin 

(Nylén, 2005). Vi har således inte följt den sammanhållna fallbeskrivningen rakt av, utan 

endast tagit inspiration av den.  Syftet med den sammanhållna fallbeskrivningen är bland 

annat att återge empirins röst så att den blir tydlig för läsaren, detta kan ske genom 

exempelvis citat och dessa förbereder även läsaren för den kommande analysen  

(Nylén, 2005). Vi valde att sammanfoga resultat och analys i en sammanhållen text där vi 

presenterade händelser från empirin utifrån de tre teman: deltagande, ledare samt regler, som 

vi valde att fokusera på under våra observationer. Vi analyserade empirin var för sig i varje 

tema med hjälp av vår teori samt tidigare relevant forskning. 
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Nylén (2005) betonar strukturen i den sammanhållna fallbeskrivningen och nämner bland 

annat att forskaren kan presentera resultatet i olika teman eller kategorier. Vi valde som vi 

tidigare nämnt att utgå från våra framtagna teman då vi presenterade vårt resultat, men 

eftersom temat lekredskap i leken ingick naturligt i de tre andra teman så valde vi att 

analysera detta sammankopplat med de andra. Temat lekredskap i leken fick därför ingen 

egen del i avsnittet kring resultat och analys utan det integrerades i de andra tre teman.  

3.6 Tillförlitlighet och noggrannhet 

Patel och Davidson (2003) beskriver den kvalitativa forskningens svårigheter att erhålla en 

hög reliabilitet, eftersom forskaren blir mätinstrumentet i observationerna och detta gör att 

tillförlitligheten är beroende av hur tränad forskaren är på att observera. Författarna ger vidare 

exempel på hur man som observatör kan öka tillförlitligheten genom att man exempelvis är 

två observatörer som studerar samma händelse samtidigt. Detta arbetssätt ger då möjligheter 

för observatörerna att jämföra sina upplevelser av samma observation och på så sätt kan man 

få syn på skillnader mellan de två observatörerna (ibid.). Vi återkopplar här till vårt 

resonemang i stycket kring vårt genomförande, där vi påpekade att vi jämförde våra 

observationer mellan varandra för att öka vår tillförlitlighet som observatörer. Vi använde 

således inte begreppet reliabilitet utan utgick istället från hur pass tillförlitlig och trovärdig vår 

studie var. 

Denscombe (2010) påpekar de problem som uppstår då samhällsforskaren ska studera 

individer i den värld som forskaren själv befinner sig i, eftersom det blir näst intill omöjligt att 

behålla en objektiv syn som forskare då man studerar sociala världar. Författaren förklarar 

vidare att man bör förhålla sig reflexivt till sin forskning, därför att vi som forskare använder 

människor som referenspunkter då vi observerar människor och detta gör att vi refererar till 

redan befintliga subjektiva framställningar. Alvesson och Sköldberg (2009) beskriver i 

enlighet med Denscombe (2010) att samhällsforskaren bör vara reflekterande och alltid ställa 

sig kritisk till de avspeglingar forskaren ser. Författarna förklarar vidare att forskaren bör utgå 

från att öka förståelsen för den studerade verkligheten snarare än att komma fram till en 

sanning om den. Vi var som vi tidigare nämnde, i vårt stycke kring vårt syfte, väl medvetna 

om svårigheterna i att studera verkligheten och genom det komma fram till ett tydligt svar. 

Vår förhoppning var därför, i enlighet med ovan beskrivna författare, snarare att öka 

förståelsen än att få fram ett tydligt svar.   
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 3.7 Etiskt förhållningssätt 

Vi har i vårt examensarbete valt att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska 

grundregler som inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsområdet är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2010). Vi kommer i detta stycke att beskriva dessa fyra lite noggrannare 

och berätta hur vi valde att arbeta utifrån grundreglerna. 

Informationskravet innebär att vi som forskare är skyldiga att informera de individer vi valt 

att studera i vår studie (Vetenskapsrådet, 2010). Vidare bör vi som forskare belysa 

frivilligheten i att delta i studien och även informera om sådant som kan påverka dem till att 

inte vilja vara med i den (ibid.). Vi valde att skicka ut ett informationsbrev till alla föräldrar på 

förskolan två veckor innan våra tänkta observationer, i detta brev beskrev vi vår studie och 

vårt syfte med den, så att föräldrarna hade tillgång till all information rörande våra 

observationer (se bilaga). 

Samtyckeskravet grundar sig i att forskaren ska få medgivande från de tänkta 

undersökningsindividerna innan han/hon påbörjar sin studie (Vetenskapsrådet, 2010). Om 

undersökningsindividerna är under 15 år eller om forskningen berör känsliga etiska ämnen 

bör forskaren begära samtycke från vårdnadshavarna. I vårt informationsbrev fanns våra 

kontaktuppgifter så alla vårdnadshavare hade möjlighet att kontakta oss ifall de inte samtyckte 

till att deras barn deltog under våra observationer och eftersom vi båda var tidigare kända på 

förskolan ansåg vi att en skriftlig samtyckesblankett var överflödig. Som vi tidigare nämnde 

skickade vi ut vårt informationsbrev redan två veckor innan våra tänkta observationer och på 

så vis ansåg vi att föräldrarna hade god tid på sig att höra av sig om de hade eventuella 

invändningar. 

Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare garanterar att allt material som 

produceras under studiens gång hanteras med hög sekretess, det vill säga materialet får inte bli 

offentligt (Vetenskapsrådet, 2010). Forskaren ansvarar alltså för att undersökningsindividerna 

garanteras anonymitet i studien. I vår studies resultat valde vi att använda oss av fiktiva namn 

när vi beskrev det material vi fått fram under våra observationer. Vi beskrev även i vårt 

informationsbrev att vår färdiga studie endast skulle publiceras i DiVA, som är en förkortning 

på Digitala vetenskapliga arkivet. Det är ett publiceringssystem för forskningspublikationer 

och studentuppsatser samt ett digitalt arkiv för långsiktig bevaring av publikationer. 

Nyttjandekravet går ut på att materialet i studien endast får användas i den specifika 

forskningens mål, det vill säga man får inte låna ut eller vidarebefordra det egna 
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forskningsmaterialet till andra utanför forskningen (Vetenskapsrådet, 2010). Vi hanterade allt 

material kring studien på ett ansvarsfullt sätt under hela arbetes gång genom att vi inte spred 

det vidare. 

3.8 Avgränsning 

I detta stycke följer de avgränsningar vi valde att göra i vår studie. Denscombe (2010) 

beskriver avgörande resurser för samhällsforskning och nämner tid och tillträde till 

verksamheten som två av flera avgörande faktorer. Författaren nämner även, inom tidsfaktorn, 

antalet arbetstimmar i förhållande till tidsramen för själva arbetet samt möjligheten till 

godkännande för observationer. Författaren lyfter dessa faktorer, eftersom forskare ofta har en 

övertro till den egna fysiska och psykiska arbetsförmågan, som många gånger blir för hög 

(ibid.).  

Vi tog ett aktivt beslut då vi avstod från filmning med videokamera under våra 

observationer. Vår uppfattning var att tiden för examensarbetet blev för kort för att vi skulle 

hinna med att transkribera och analysera all data från de eventuella filmer vi skulle fått under 

observationerna. Vi ansåg även att den starka sekretessen som råder kring filmning gjorde att 

fler föräldrar eventuellt skulle tveka vid samtycke av observationen av deras barn och detta 

skulle då medföra svårigheter då vi inte skulle kunnat observera alla barn på förskolan. 

Vi gjorde även en avgränsning i urvalet av barn, som vi tidigare beskrev i stycket kring 

urval, eftersom vi utgick från tidigare teorier kring barn och samlek som visade på att barn 

under tre år har större svårigheter att utföra gemensamma rollekar. Och därför avgränsade vi 

oss till barn i åldern 3-5 år i vår studie. Vi ansåg att detta val gjorde att vi fick tillgång till en 

större mängd för oss intressant empiriskt material, som vi sedan kunde använda i vår analys. 

4. Resultat och analys 

Vårt syfte med studien var som vi tidigare nämnt att studera förekomsten av hierarkiska 

strukturer i förskolebarns gemensamma fria lek ute på förskolegården. Vi utgick från fyra 

teman då vi observerade, deltagande, ledare, regler samt lekredskap men vi använde endast 

tre av dessa i vår resultatbeskrivning, eftersom vi ansåg att det sista temat, lekredskap, ingick i 

de övriga tre.  

I varje tema presenterar vi några exempel på händelser som vi anser innehåller antingen 

deltagande, ledare eller regler och efter varje händelse analyserar vi den med hjälp av tidigare 

relevant forskning samt med litteratur från vårt teorikapitel.  
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4.1 Deltagande 

Under vår tid på förskolan förekom deltagande i de gemensamma lekarna bland barnen på 

olika sätt. Vi har valt att studera barnens deltagande utifrån hur aktiva eller passiva de var i 

den gemensamma leken. Vi anser att ett aktivt deltagande i gruppen är då barnet talar och 

agerar tillsammans med sina kamrater medan ett passivt deltagande är då barnet står utanför 

gruppen och iakttar leken. Vi menar att deltagande hänger ihop med hur hierarkiska strukturer 

formas, eftersom ett aktivt deltagande ger större möjligheter till att påverka och omforma de 

rådande strukturerna i barngruppen.  

 Under de fyra tillfällen som vi observerade på förskolan förekom det Star Wars-lekar där 

barnen agerade som onda och goda karaktärer. Star Wars-lekarna bestod av flera barn och 

barnen rörde sig över stora delar av förskolegården. Vid ett flertal tillfällen skiftade Star 

Wars-lekarnas deltagare, då barnen gick in och ut ur lekarna.  

Vi beskriver nedan två olika exempel på händelser där barnen lekte Star Wars och dessa 

händelser visar även hur deltagandet skiljde sig åt mellan barnen. 

 

De fyra pojkarna Alex, 5år, Linus, 4år, Max, 3år och Olof, 3år springer runt på 

gräsmattan på baksidan av förskolan och leker Star Wars. Niklas, 5år, har hållit sig i 

bakgrunden sedan Star Wars leken började. När Alex, Linus, Max och Olof nu sitter i 

sandlådan sätter sig Niklas på gunghästen som står mitt i sandlådan, ungefär tre meter 

från de andra pojkarna. Niklas säger ingenting men han nynnar på en låt för sig själv och 

sneglar mot de andra pojkarna. De fyra pojkarna diskuterar tillsammans hur de ska slå 

sina fiender. De lägger inte alls märke till Niklas där han sitter på gunghästen, precis 

bakom dem. 

Vi menar att Alex, Linus, Max och Olof hade en aktiv roll i Star Wars -leken, medan Niklas befann 

sig utanför leken. Vi menar att Star Wars-kulturen är en social konstruktion som innebär en 

förutbestämd struktur där rollfigurerna har en speciell ställning i filmerna och därmed får barnen olika 

uppgifter som innebär att de deltar på olika sätt.  

Vi anser att Star Wars-kulturen genom sitt färdiga koncept styr barnens lek och därmed också 

deltagandet. Säljö (2006) förklarar att kulturella normer och materiella förutsättningar skiljer sig 

mellan samhällen och därför får barn olika roller i skilda sociala praktiker.  

Vi menar att Alex, Linus, Max och Olofs aktiva deltagande kan ha berott på att de var vana 

vid Star Wars- kulturen och dess olika normer kring hur man agerade i leken medan Niklas 
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var mer ovan och därför studerade han de andra för att öka sin kännedom kring Star Wars. Vi 

menar att denna händelse är ett exempel på hur Star Wars som är ett fenomen från 

populärkulturen kan påverka barns deltagande i deras gemensamma lekar. Vi anser att följden 

av denna påverkan från populärkulturen gör att barnen som inte har kännedom om fenomenet 

hamnar utanför lekarna eller får ett mer passivt deltagande.  

Nästa händelse utspelar sig kring förskolans klätterställning som är placerad på 

förskolegårdens ena kortsida. Denna dag befinner sig endast pojkar ute på förskolegården och 

tre av dem befinner sig kring klätterställningen. 

 

Fredrik, 5år och Linus, 4 år, leker med varandra på klätterställningen. Båda två har spadar 

i händerna som de viftar med. Noel, 4år, står nedanför klätterställningen och har en hink 

på huvudet samt en spade i handen. Fredrik och Linus leker Star Wars och skjuter med 

sina spadar samtidigt som de pratar med varandra under lekens gång. De diskuterar 

fiender och hur de ska slå dem. Noel är tyst under hela händelsen och ritar med sin spade 

i sanden samtidigt som han tittar upp mot de andra två pojkarna som leker. 

Fredrik och Linus deltog aktivt i Star Wars-leken och Noel stod nedanför dem, precis som 

Niklas befann sig vid sidan av den gemensamma leken i föregående händelse. Noel stod tyst 

och tittade upp mot de samtalande pojkarna. Vi anser att Noels lekredskap tydde på att han 

ville vara en mer aktiv deltagare i leken, eftersom han hade ett likadant lekredskap i handen 

som Fredrik och Linus hade i sin lek. Vi menar att detta kan vara ett tecken på att Noel hade 

försökt fånga upp den pågående lekens innehåll, då han hade studerat vad pojkarna använde 

för lekredskap. Vi anser att även denna händelse visar på hur barnen tog till sig Star Wars-

kulturen i sina lekar och här använde de även lekredskap som skulle symbolisera speciella 

vapen från filmerna.   

Vi menar att Noels position på marken nedanför de andra pojkarna uppe på 

klätterställningen gjorde att hans eventuella deltagande var väldigt begränsat, eftersom Noels 

möjligheter till att höra vad Fredrik och Linus samtalade om var sämre än om han stått uppe 

på klätterställningen. Konsekvensen av detta blev att Noel hade svårt för att uppfatta 

handlingen i leken. Vi anser att dessa svårigheter kan ha lett till att Noel valde att vara tyst, 

trots att han egentligen hade velat vara mer aktiv i leken. 

Säljö (2006) betonar språkets betydelse för vår förståelse av omvärlden, det vill säga att 

språket är ett viktigt medierande redskap då det exempelvis ger möjligheter för att utrycka 

sina känslor och värderingar. Vår uppfattning är att Noels möjligheter till en mer aktiv roll i 



25 

 

leken hade ökat om han valt att uppmärksamma Fredrik och Linus på hans närvaro med hjälp 

av sin röst. Vi betonar också att Fredrik och Linus hade kunnat bjuda in Noel i leken genom 

att de hade kunnat tilltala honom och frågat om han ville komma upp till dem. Vi menar att 

språket i leken bygger upp gemenskapen mellan deltagarna och på så vis kan även bristfälligt 

tal öka svårigheten för gemenskapen i leken. 

Under våra observationer på förskolan har vi även studerat lekar där alla deltagarna 

deltog mer aktivt och händelsen nedan är ett tydligt exempel på hur ett sådant 

deltagande kunde se ut. Till skillnad från de två föregående händelserna är detta inte en 

Star Wars- lek utan en skattjakt.  

  

Niklas, 5år, Noel, 4år, Fredrik, 5år, Alex, 5år och Linus, 4år, springer runt förskole-

byggnaden och stannar till i ett buskage på en av kortsidorna av byggnaden. Pojkarna 

springer omkring inne bland buskarna och skrattar. 

Alex- Jag hade skattkartan! (Viftar med handen i luften.) 

De övriga fyra pojkarna börjar då plötsligt att leta efter skatten. Alex och Fredrik hittar 

lekens skatt, en sandform, under en buske i buskaget. Båda två rusar bort mot kojan som 

ligger ungefär 15 meter från buskaget. Noel springer efter Fredrik och Alex och Linus går 

långsamt en bit efter mot kojan. När alla pojkarna befinner sig i kojan går Fredrik till 

staketet och skriker.  

Fredrik- Alla hit! (Han visar med armen hur alla ska röra sig.). 

Pojkarna ordnar sig då på ett led efter Fredrik som visar hur de ska gå längs staketet, men 

eftersom det är tätt med buskar får de tränga sig fram efter varandra. 

Vi menar att denna händelse skiljer sig från de två föregående då alla fem pojkarna befann 

sig i själva leken, då de letade efter skatten och gick på led. Ingen stod vid sidan av och 

observerade utan alla hade sin roll. Alex och Fredrik hade mer centrala roller då Fredrik 

delade ut order i form av anvisningar om hur alla skulle röra sig och Alex bestämde 

handlingen i leken genom att han uttalade att han hade skattkartan. Niklas, Noel och Linus 

sade ingenting under lekens gång, men de lyssnade och agerade som om de deltog aktivt i 

leken.  

Vygotskij (1995) påpekar att barnen i leken omvandlar föremålets ursprungliga funktion 

till något helt annat och det utvecklar barnets kreativitet och fantasi. Vi anser att Niklas, Noel 

och Linus genom leken utvecklade sin kreativitet då de styrdes av Alex och Fredrik, det vill 

säga det lärde sig av varandra genom leken.    
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Alex, Fredrik och Niklas var äldst av deltagarna i leken och deras ålder kan ha haft 

betydelse för deras ledande roll, men vi såg också att Niklas som var lika gammal hade en 

mer tillbakadragen roll. Vår uppfattning är att Alex och Fredrik var accepterade ledare, 

eftersom ingen av de andra deltagarna satte sig emot deras anvisningar och skapande av 

innehåll i leken. Lekens hegemoni förändrades alltså inte, men om Niklas, Linus eller Noel 

hade valt att motsätta sig hade förmodligen hegemonin omkullkastats. Resultatet hade kunnat 

bli ett nytt deltagande utifrån nya förutsättningar.  

Löfdahl (2002) beskriver att det finns ett samband där barn med högstatusroller ofta ger 

fler direktiv i leken och detta leder då till att barnen kan behålla sina positioner som innebär 

högstatus. Författaren poängterar även att detta samband lätt kan förändras om något av 

barnen väljer att ändra innehållet i leken. Vi menar att Löfdahls resonemang är betydelsefullt 

då vi anser att Alex och Fredrik skapade sina mer centrala roller genom att använda 

anvisningar och uttalanden. Detta ledde följaktligen till att de behöll sina centrala roller, 

eftersom ingen heller motsatte sig deras roller. 

4.2 Ledare 

Under våra observationer ute på förskolan observerade vi flera händelser där barnen 

agerade som ledare på olika sätt. Vi studerade hur de valde att leda sina kamrater och även om 

deras sätt var framgångsrika eller ej. I den gemensamma leken valde barnen att leda sina 

kamrater genom olika strategier och vi har valt att presentera tre händelser som vi menar är 

väldigt olika varandra. Den första händelsen vi valt att presentera var en pojkes sätt att leda de 

andra deltagarna i en diskussion rörande vilka kamrater som fick komma hem till vem. Den 

andra händelsen vi valt att beskriva visade en flickas sätt att leda en annan flicka genom att 

hon påpekade brister hos kamratens fiktiva kaka. Slutligen i stycket kring ledare har vi valt att 

presentera en händelse där rollen som ledare skiftade mellan deltagarna. 

Den första händelsen som vi beskrev ovan har vi valt att ta med, eftersom den så bra visar 

på hur barnen i sina lekar använde sig av uteslutning för att kunna styra sina kamrater i leken.  

 

Sam, Max, Leo, Olof och Ida, alla tre år, diskuterar sittande under klätterställningen vem 

som får komma hem till vem.  

Sam- Jag vet, alla får komma hem till mig!  

Max, Leo, Olof och Ida tittar glatt på Sam. Strax efteråt återger Max Sams uppräkning av 

kamrater so m får komma hem till honom, men han utesluter då Leo efter viss tvekan. 

Leo reser sig upp och trycker sig sedan ut från utrymmet under klätterställningen, 
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samtidigt hoppar Max ut genom en glugg under klätterställningen. Sam tittar efter Max 

och väljer att följa efter honom. Till sist är det bara Olof och Ida kvar i utrymmet under 

klätterställningen, men även de väljer till sist att lämna utrymmet.  

I denna första händelse föreslog Sam att alla deltagare skulle få komma hem till honom 

och Max motsatte sig förslaget. Vi menar att Max försökte vara ledare då han uteslöt Leo. 

Max ville genom sitt uttalande pröva sina kamraters ställningstagande då han ändrade på 

Sams förslag. Max förslag om att utesluta Leo gjorde inte honom till ledare, eftersom Sam, 

Olof och Ida varken stödde eller motsatte sig förslaget, utan de ignorerade honom helt. Leo, 

som Max valde att utesluta lämnade kamraterna och detta menar vi kan ses som en tyst protest 

mot Max förslag.  

Vi anser att Max agerande efter att Leo lämnade gruppen tydde på att Max var osäker som 

ledare, eftersom han valde att följa efter Leo istället för att fullfölja sitt förslag som faktiskt 

var att utesluta Leo.  

Max förslag behövde inte endast betyda att han ville pröva kamraternas ställningstagande, 

utan förslaget kan också ha varit tänkt som en provokation gentemot Leo. Vi menar således 

att Max baktanke kan ha varit att få till en reaktion genom sitt förslag och när han inte fick 

den reaktion han hade väntat valde han att lämna kamraterna och följa efter Leo.  

Hägglund (1989) tolkar Schwartzmans tankar kring förskolebarns lekar och menar att 

lekarna ger möjligheter för barnen att utöva ledarskap och skapa hierarkier, då barnen i leken 

speglar vuxenvärldens användning av makt, regler och rang. Vi uppfattar Max agerande som 

att han prövade på hur det var att vara ledare över en grupp, men eftersom han inte fick 

medhåll eller en reaktion från de andra barnen fullföljde han inte heller sitt försök till att agera 

som ledare. Vi menar att Max valde en strategi där han bestämde över gruppen utan att föra 

någon diskussion, det vill säga han valde att agera som enväldig ledare och gruppen motsatte 

sig denna strategi. 

Den andra händelsen beskriver när Ida och Ella lekte i och kring lekstugan. Leken 

framhävde flickornas diskussion där de båda prövade på att bestämma över den andre genom 

att de hävdade sin åsikt angående den fiktiva kakan. 

 

Ida och Ella, 3år, leker tillsammans att de bakar kakor i lekstugan bredvid 

klätterställningen på den ena kortsidan av förskolegården.  

Ida- Du har inte bakat klart din kaka! 

Ella- Jo, det har jag. 
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Ida- Den blir inte god! 

Ella- Jo, min är godare.  

Flickorna fortsätter att diskutera om Ella har bakat en god kaka eller ej. Efter att de 

diskuterat en stund får de hjälp av en pedagog med att hämta ut vatten i en liten mugg till 

sin lek inifrån förskolan.  

Ida- Du får vatten av mig. Du får komma hem till mig.(Riktar uttalandet till Ella och 

pekar mot lekstugan).  

Ella och Ida går sedan in i lekstugan igen för att fortsätta sin gemensamma lek. 

I denna händelse menar vi att Ida försökte leda Ella, då hon plötsligt påpekade att Ellas 

kaka inte var klar. Ella valde att inte låta sig ledas av Ida, då hon sa emot Idas uttalande om 

hennes kaka. Vi anser att flickornas lek blev till en utvecklande arena där de kunde träna på 

att leda varandra och att de även kunde träna på att bli ledda av en kamrat. Vi menar att 

flickornas sätt att vara gjorde att ingen av dem blev den enväldiga ledaren som tog över hela 

leken och styrde över den andre. Resultatet blev därför en lång diskussion mellan flickorna 

angående handling och form i leken, eftersom de båda ville bestämma och då fick de 

diskutera sig fram till en lösning.  

I slutet av händelsen visade Ida upp ett annat sätt att leda Ella, då hon bjöd Ella på vatten 

och gav henne en inbjudan hem till henne i lekstugan. Vår uppfattning är att Ida valde ett nytt 

sätt att leda Ella eftersom hennes tidigare tillvägagångssätt inte fungerat särskilt bra, då Ella 

valde att säga emot Ida. Vi menar att Ida nu prövade på att locka Ella genom att vara mer 

tillmötesgående, istället för att försöka styra henne som hon gjorde innan i leken. Vi anser 

även att Idas sätt att möta Ella i leken utvecklades under lekens gång.  

Knutsdotter Olofsson (1989) framhåller leken som ett förhållningssätt där barnet lär på 

flera plan, både psykologiskt, kognitivt och socialt. Vi menar att Ella och Ida genom sin lek 

övade sig i att leda och vi anser att deras lek gav dem möjligheter att pröva olika sätt att leda 

och på så sätt vidareutvecklades de i sitt sätt att leda. 

Vygotskij (1995) tar upp barnens kreativa bearbetningar av upplevda händelser i leken och 

menar också att barnen lägger till saker i handlingen som motsvarar deras egna behov och 

intressen. Vi upplever att Ellas och Idas lek till stor del utgick från att de prövade sig fram i 

hur man kunde leda varandra och ändå behålla varandra i den gemensamma leken. Vi menar 

att Ida förstod detta och därför bytte hon ut sin första strategi som var mer styrande mot en 

mer tillmötesgående strategi, så att Ella stannade kvar i deras gemensamma lek. 
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Den avslutande händelsen i stycket kring ledare var en sandlek där både deltagarna och 

ledaren skiftade under lekens gång. Vi vill genom denna händelse visa hur föränderlig leken 

kan vara och på så vis även visa att den som leder kan bytas ut plötsligt. 

 

Fredrik, 5år och Noel, 4år, gräver med varsin spade i sandlådan bredvid 

klätterställningen. Alex, 5år, kommer gående förbi sandlådan där Fredrik och Noel sitter. 

Alex har en rockring i handen, men när han ser de båda pojkarna gräva lämnar han 

rockringen för att delta i grävandet med en egen spade. Under lekens gång gräver Noel 

vid ett tillfälle upp sand med spaden som han lägger på den ena sidan av det grävda hålet.   

Fredrik visar då direkt med sin hand och poängterar för Noel att han har lagt sanden på fel 

ställe.  

Fredrik- Kom Alex! Vi gräver den största, vi gör ett badhus.  

Efter Fredriks uttalande lämnar Noel plötsligt de andra två pojkarna och hämtar istället ett 

hopprep. Alex och Fredrik fortsätter att gräva vidare tillsammans och Fredrik frågar ofta 

Alex hur saker ska gå till. 

Fredrik- Eller hur Alex?! 

Alex ritar upp hur de ska gräva i sanden och lyssnar inte på allt som Fredrik säger. Noel 

har gått iväg till baksidan på förskolegården och ser inte längre Fredrik och Alex lek.  

Alex trädde in i leken en stund senare än Fredrik och Noel som först grävde tillsammans. 

När de blev tre deltagare i leken började Fredrik styra Noel i hur han skulle gräva och Fredrik 

valde även att säga till Alex att de skulle gräva ett badhus själva. Vi menar att Noels plötsliga 

avhopp tydde på att han motsatte sig Fredriks styrande i grävleken och därför valde han att gå 

därifrån. Alex motsatte sig också Fredriks styrande, men han valde att stanna kvar i leken och 

började istället leda Fredrik. Vi menar att Fredriks ständiga frågor till Alex visade att han nu 

lyssnade mer på vad Alex ville i leken och detta kan ses som att Alex ledde Fredrik.  

Vi anser att Noels agerande då han lämnade leken kan ha att göra med hans ålder, eftersom 

både Alex och Fredrik var fem år medan Noel var fyra år. Vi menar att Noels val då han 

lämnade leken kan ha berott på att han plötsligt blev yngst i leken och att Fredrik styrde Noel 

mer än vad han styrde Alex.  

Alex hade en annan utgångspunkt då han kom in i leken som äldst tillsammans med 

Fredrik och efter en stund i leken fick Alex även Fredriks uppmärksamhet i form av frågor 

och liknande.  

Säljö (2006) betonar att de medierande redskapen hjälper oss människor att öka förståelsen 

för oss själva och andra samt hur vi kan påverka den kultur vi interagerar i. 
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Vår uppfattning är att lekredskapen i denna lek hade mindre betydelse för vem som fick 

leda gruppen, men de hade en viktig funktion i själva leken eftersom spadarna behövdes i 

grävleken. Detta kan vi se genom att Alex släppte sin rockring och bytte den mot en spade då 

han steg in i leken och då Noel släppte sin spade för att ta ett hopprep när han steg ur leken. 

Löfdahl (2002) betonar att det finns flera faktorer som är viktiga i leken då barnen ska 

upprätthålla sin position gentemot sina kamrater och författaren nämner till exempel ålder, 

utseende och kläder som möjliga statushöjande faktorer. Vi menar, i denna händelse, att 

barnens ålder var en av de avgörande faktorerna för hur hög status barnen fick i den 

gemensamma leken och detta ledde till att Alex började leda Fredrik och att Noel övergav den 

gemensamma leken.  

4.3 Regler 

Vi observerade under alla våra fyra observationer barnens användande av egna regler i sina 

gemensamma lekar. Dessa var dels uttalade regler så som maxantal för hur många deltagare 

som kunde vara med i en lek, men även de mer dolda reglerna som var outtalade Vi har valt 

att beskriva två exempel på händelser där barnen använder sig av regler. Den första händelsen 

handlar om hur ett barn försökte styra andra genom att bestämma vem som fick vara med och 

vad de fick göra i leken.     

 

Sam och Leo, båda tre år, leker bland buskarna i buskaget längs den ena kortsidan på 

förskolebyggnaden, då Olof, 3 år, kommer dit och vill vara med i leken.  

Olof- Jag är med dig Sam! 

Leo- Nej, du är med mig Sam! 

Sam säger ingenting till varken Olof eller Leo, men Olof fortsätter att säga att han vill 

vara med Sam. Leo vägrar att låta Olof vara med, då han vill att Sam ska leka med 

honom. Mitt under pågående diskussion kommer även Max, 3år, till buskaget där 

pojkarna leker. Olof och Sam lägger sig tillsammans på en buske som har gett vika och 

därför hänger långt ner mot marken så pojkarna kan klättra upp i den.  

Leo- Nej, där får man inte klättra! (Riktat till Olof och Sam.) 

Olof och Sam- Joho! 

Leo- Nej! Jaha, då klättrar jag också upp! 

Leo försöker klättra upp bredvid Olof och Sam i busken och Max tittar på, men Leo 

lyckas inte komma upp och går istället iväg för att hämta en pedagog som får säga till 

Olof och Sam att man inte får klättra i busken. Max lämnar buskaget då pedagogen 

kommer och Olof och Sam får klättra ner från busken.   
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Leo visade i denna händelse upp ett regelverk inför sina kamrater, då han på egen hand 

bestämde att Olof inte fick vara med Sam och han berättade också att Olof och Sam inte fick 

klättra i busken. Vi menar att Leo använde sig av regler för att behålla sin kontroll över leken. 

Vi anser att Leos agerade tydde på att han kände sig hotad av Olof, eftersom Olof tydligt 

visade att han bara ville leka med Sam. Vi menar att Leo antagligen hade agerat annorlunda 

om Olof hade frågat om han fick vara med i den gemensamma leken, istället för att bara säga 

att han ville vara med Sam.  

Leo fortsatte även senare att uppmärksamma Sam och Olof på att de inte fick klättra i 

busken och detta menar vi kan ha hängt ihop med att Leo kände sig utanför, eftersom leken nu 

hade förändrats. Max fanns hela tiden närvarande under lekens gång men han tog aldrig 

någons parti, utan han studerade bara de andra pojkarnas agerande.  

Slutligen valde Leo att hämta en pedagog då han misslyckats med att komma upp i busken 

bredvid Sam och Olof. Vi upplever Leos val som en sista protest mot den pågående leken som 

han själv tvingades ur, eftersom Olof valde att endast leka med Sam.  

Foucault (2003) förklarar att makten på mikronivå är den som är mest aktiv i 

vardagssammanhang, den makten uppstår i relationer och syftar till att få människor att 

reglera sig själva utifrån den rådande normen. Vi anser att Leos agerande samstämmer med 

hur samhället fungerar då människor vanligtvis vänder sig till högre myndighet om regelbrott 

inträffar.  

Granberg (2004) jämför leken med jazzmusikerns sätt att improvisera, genom att förklara 

hur musikernas skapande av musik är oberoende utav noter och regler samt att styckets avslut 

inte är förutbestämt. Detta kopplar Granberg ihop med lekens böljande gång där det inte finns 

ramar, som noterna i musiken, och leken har inte heller ett tydligt slut utan det bestäms av 

deltagarna, precis som musikerna väljer att avsluta stycket (ibid.). Vi menar i enlighet med 

författaren att leken i denna händelse hade en böljande gång där deltagarna bestämde hur 

leken skulle fortsätta. Vi anser att detta var tydligt då Leos och Sams lek avbröts då Olof kom, 

sedan försökte Leo ta tillbaka leken igen genom att han upprättade olika regler för de andra 

deltagarna och samtidigt lekte Sam och Olof vidare. Dessa delar utspelade sig samtidigt och 

det var deltagarna som styrde hur leken skulle fortsätta. 

Den andra och sista händelsen vi valde att presentera i stycket regler var ett barn som 

observerade en lek innan han hämtade ett lekredskap och frågade om han fick vara med i 

leken. Vi menar att även denna händelse visade ett dolt regelverk som inte handlade om 

uttalade regler, utan istället påverkade barnens lek på andra sätt. 
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Olof, 3år, kommer ut på förskolegården lite senare än de andra kamraterna. Sam, Max 

och Ida, alla tre år, har redan börjat leka en skjutarlek med spadar under 

klätterställningen. Olof tittar först en kort stund på kamraternas lek och hämtar sedan en 

spade i förrådet utan att prata med de andra innan. När Olof hämtat sin spade går han 

fram till Sam, Max och Ida. 

Olof- Jag vill också vara med! 

De tre kamraterna låter Olof vara med och leken fortsätter. 

Vi menar att Olof genom sitt studerande av leken läste av vad som var accepterat att ha 

med i leken och därför insåg han att spaden var viktig för att få en plats i leken. När Olof 

frågade om han fick vara med då han hämtat spaden var det inga problem, utan han 

inkluderades direkt i leken. Vi anser att lekredskapet i denna lek var betydelsefullt, eftersom 

Olof direkt valde att hämta ett likadant redskap istället för att han hämtade något annat 

redskap som han ville använda i leken. 

Säljö (2006) betonar att de medierande redskapen hjälper oss människor att öka förståelsen 

för oss själva och andra samt hur vi kan påverka den kultur vi interagerar i. Vi menar att 

spadarna i den gemensamma leken kan ha medierat lekens form till Olof och därför hjälpte 

spadarna honom att förstå hur han skulle ta sig in i leken. 

Hägglund (1989) förklarar Batesons syn på lek och menar att leken bör ses som en viktig 

arena där barnet skapar förståelse för hur sammanhanget styr handling och ord. Vi anser att 

den pågående leken hade dolda regler där lekredskapet var viktig och även fast ingen talade 

om för Olof att han var tvungen att ha en spade förstod han den dolda regeln genom att läsa av 

sammanhanget. 

4.4 Centrala slutsatser utifrån resultat och analys 

De mest centrala delarna i vårt resultat och vår analys är således att vi har sett att barnen 

styrs av den rådande populärkulturen där Star Wars-kulturen är ett fenomen med filmer, 

figurer, spel osv. Vi menar att detta koncept styr barnen i deras deltagande och vi menar också 

att en hög kännedom kring fenomenet ökar chansen för att barnen ska bli aktiva deltagare i 

den gemensamma fria leken. 

Vår uppfattning är att barnen styrs av hur samhället ser ut och vi har även i en av 

händelserna sett hur barnen använder sig av regler och en pedagog för att få vara med i den 
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gemensamma fria leken och vi menar att det speglar samhällets uppbyggnad där regler styrs 

av högre myndigheter. 

Vi drar även slutsatsen att språket hos barnen är avgörande för om de ska få möjlighet att 

ingå i gemenskapen i leken samt om de ska leda den och detta påverkar även i sin tur barnens 

deltagande.  

Vi anser att åldern är viktig för barnens deltagande då vi menar att de yngre barnen i våra 

händelser vid flera tillfällen iakttar och studerar de äldre barnen för att lära sig hur leken går 

till och därmed blir de yngre barnens deltagande många gånger mer passivt. Vi menar även att 

åldern spelar in då barnen ska leda varandra, det vill säga de äldre barnen leder ofta de yngre. 

Vi menar att vi genom våra händelser kan se att lekredskapen inte har den mest avgörande 

rollen för om barnen får ingå i de gemensamma fria lekarna. Vi menar istället att de ovan 

nämnda faktorerna som exempelvis ålder och språk har en större betydelse än lekredskapen, 

men vi har även sett att det spelar stor roll hur väl barnen klarar av att läsa av sammanhanget i 

leken. 

5 Diskussion 

Vi inleder avsnittet med en metoddiskussion där vi diskuterar hur pass väl vår studie 

fungerade och eventuella förbättringsförslag. Därefter följer vår resultatdiskussion utifrån 

våra tidigare teman: deltagande, ledare och regler. I dessa teman diskuterar vi djupare kring 

vårt analyserade resultat och drar slutsatser. 

Avslutningsvis presenterar vi vår slutdiskussion där vi knyter samman vårt arbete med en 

diskussion kring hur väl vi besvarade vårt syfte och våra frågeställningar samt våra tankar 

kring hur man skulle kunna gå vidare med arbetet. 

5.1 Metoddiskussion 

Vi lämnade innan vår planerade studie ut ett allmänt informationsbrev till de föräldrar som 

hade barn på den förskola vi tänkt utföra våra observationer på och som vi tidigare beskrev 

ansåg vi att en allmän information var tillräcklig (se bilaga). Vi håller fast vid att den 

allmänna informationen som vi delade ut var tillräcklig, eftersom vi båda var kända bland 

barn och personal samt att vi inte tog några bilder utan endast förde fältanteckningar med 

penna och papper. 

Vi valde förskola utifrån ett bekvämlighetsurval och som vi tidigare beskrivit är vi 

medvetna om att resultatet endast gäller på den förskola där vi genomförde våra 
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observationer. Vi menar att vårt urval var lämpligt då vi båda är oerfarna forskare, men hade 

vi varit mer erfarna forskare hade valet sett annorlunda ut. 

Vår observationsstudie sträckte sig över totalt fyra timmar då vi befann oss ute på 

förskolegården och vi anser att vårt resultat förmodligen hade sett annorlunda ut om vi hade 

haft möjlighet att utföra fler observationer. Vi menar samtidigt att dessa fyra timmar var fullt 

tillräckliga, eftersom vår tidsram för hela arbetet var relativt kort och då hade fler 

observationstimmar blivit för omfattande.  

Vi gjorde ett val då vi använde vår tänkta pilotstudie som en riktig observation, eftersom vi 

ansåg att den gav oss så pass intressant empiriskt material att vi inte kunde bortse från den, 

men hade det visat sig att den var misslyckad hade vi givetvis genomfört ytterligare en 

observation. 

Vi anser att observationsmetoden som vi använde oss av gav oss det empiriska material 

som vi eftersträvade i vår studie. Men vi menar samtidigt att våra ögon hade brister som vi 

hade kunnat minska om vi hade använt oss av videofilmning. Vi valde att avstå från filmning 

på grund av praktiska faktorer som tidsbrist, starkare sekretess och eventuella bortfall av barn 

i våra observationer, på grund av nekande samtycke från föräldrar. Vår uppfattning är att 

videofilmning fångar sekvenser som ögat har svårt att uppfatta och skulle vi eventuellt gått 

vidare med vår studie hade vi övervägt att använda oss av videofilmning under våra 

observationer. 

De fyra observationstillfällena vi genomförde innehöll få händelser där flickor deltog och 

vi menar att detta till viss del berodde på att det endast fanns sex inskrivna flickor på 

förskolan då vi observerade. Vi anser även att frivilligheten kring utevistelsen på förmiddagen 

påverkade vilka barn som valde att gå ut. 

 Vi valde att arbeta tillsammans genom hela arbetes gång, från första dagen då vi funderade 

över vårt syfte till sista ordet som vi skrev i vår slutdiskussion och detta menar vi har hjälpt 

oss båda till att utvecklas till mer kompetenta pedagoger och forskare. Vi anser att våra olika 

egenskaper har givit oss större möjligheter till att se sådant som vi troligtvis inte hade lagt 

märke till om vi skrivit de olika avsnitten var för sig och vi har också kunnat stötta varandra 

då det varit svårt att komma vidare i arbetsprocessen.   
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5.2 Resultatdiskussion 

Vi har valt att presentera vår diskussion i våra tidigare nämnda teman deltagande, ledare 

och regler. I dessa teman diskuterar vi studiens syfte och våra två frågeställningar utifrån de 

resultat vi fick fram genom våra observationer. 

5.2.1 Deltagande 

Vi presenterade tre olika händelser i vårt tema kring deltagande och genom vår analys kom 

vi fram till att det fanns många orsaker som påverkade deltagandet i barnens lekar.  

Vi anser att den sociala praktik som vi har valt att studera gav oss en viss typ av lekar, det 

vill säga barnens gemensamma fria lek och den innehöll många gånger samma typ av 

handling. Vi såg exempelvis flera Star Wars-lekar och detta menar vi kunde ge konsekvenser 

för barnens deltagande, då intresset och kännedomen för den typen av lekar var större hos 

vissa barn.  

Nilsson (2008) tolkar Foucaults tankar kring makt som en aktivitet då makten inte kan 

existera utan att den används. Foucault menar att makten aldrig bör ses som fast, det vill säga 

att någon äger makten, utan den förändras ständigt genom utövning och påverkan av olika 

krafter. Vi menar att samhället ser ut på ett visst sätt idag men det sker hela tiden förändringar 

i dess strukturer och därmed förändras även det som vi kallar populärkultur. Detta gör att 

barnen styrs på olika sätt eftersom samhället erbjuder olika fenomen och när vi observerade 

existerade Star Wars- kulturen och det påverkade barnens lekar. 

Vi menar att barnens förförståelse för de språkliga begreppen inom den specifika leken kan 

ha inverkat på lekredskapen. Vi menar att de barn som inte kunde begreppen och inte hade 

förståelse för leken fick svårt då de skulle använda sina lekredskap och detta ledde till att 

lekredskapen inte fick någon större betydelse för barnens deltagande. 

Vi anser att vi genom vår analys av våra händelser fick fram att åldern hos deltagarna var 

en viktig faktor för vilken position barnet fick i leken. Vi menar att de äldre barnen under våra 

observationer hade de centrala rollerna och de använde sitt språk för att behålla dem, då de 

gav direktiv och order till sina kamrater. 

Vi upplever att de hierarkiska strukturerna hängde samman med de faktorer vi tagit upp 

och främst såg vi att kännedomen kring Star Wars-kulturen, åldern och språket var avgörande 

för hur lekens deltagare strukturerade sig. 
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5.2.2 Ledare 

Vi presenterade tre händelser i temat ledare och genom vår analys av dessa fick vi fram att 

barnen genom leken övade sig i att leda sina kamrater. Vi menar att barnen övade sig i hur 

pass stor del deras roll som ledare fick ta i leken utan att leken skulle gå förlorad. Vi upplevde 

att de barn som ledde sina kamrater genom att exkludera och styra dem också fick erfara att 

den gemensamma leken plötsligt kunde ta slut. Kamraterna vände dem ryggen och motsatte 

sig ledarens sätt att vara och vi menar att dessa konsekvenser lärde barnen hur de skulle bete 

sig nästa gång de agerade som ledare. 

Vi anser att även dessa händelser visade att åldern var av betydelse då barnen skulle agera 

som ledare. De två första händelserna i vårt tema hade deltagare där alla var lika gamla och 

där blev det också stora diskussioner om hur leken skulle ledas, medan den sista händelsen 

hade deltagare olika åldrar och där ledde de äldsta deltagarna leken. Vår uppfattning är genom 

våra observationer att barnens gemensamma fria lek stöttade de yngre barnen i att utvecklas 

till mer kompetenta ledare, eftersom de i leken kunde pröva sina strategier och de lärde av de 

äldre barnen som hade mer erfarenhet av att leda.  

5.2.3 Regler 

Vi hade två händelser i det sista temat och dessa analyserade vi och kom fram till att 

barnen använde regler på flera olika sätt. 

Ett av sätten vi såg var att de använde regler som ett medel för att få sin vilja igenom i 

leken och för att få delta i den gemensamma leken. Vi menar att barnen använde de sociala 

reglerna som rådde på förskolegården för att påverka sin situation i leken. Både genom att de 

uppmärksammade kamraterna om att det fanns en regel om hur man skulle bete sig och 

genom att de bröt mot en rådande regel för att de skulle få uppmärksamhet. Vår uppfattning är 

att alla dessa sätt tydde på att barnen var väl medvetna om att det fanns rådande regler och 

vissa var mer noggranna med att de efterföljdes i leken. Vi menar att detta sätt att använda 

regler inte bara gäller barn på förskolan utan de avspeglar hur samhället i stort är uppbyggt. 

Vi anser att en viktig del i den gemensamma leken var att kunna tolka både de sociala 

reglerna som rådde i den specifika leken och de mer allmänna reglerna som fanns på 

förskolegården. Reglerna som kunde råda i den specifika leken var till exempel vilket 

lekredskap som barnen skulle ha samt hur barnen skulle handla i leken. De mer allmänna 

reglerna som fanns på förskolegården kunde vara exempelvis att barnen inte fick klättra i 

buskarna. 
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Vi menar slutligen att de barn som kunde läsa av sammanhanget i våra observationer hade 

en större chans att dra nytta av de regler som fanns, eftersom de både kunde tolka och följa de 

rådande reglerna, men även använda dem och göra om dem till egna nya regler.   

  

5.3 Slutdiskussion 

I vår studie valde vi att utgå från två frågeställningar som var grundade i vårt syfte och 

dessa skulle fungera som hjälp för oss då vi skulle nå vårt syfte. 

Den första frågeställningen vi valde att ställa oss var hur barnens lekar såg ut ute på 

förskolegården och den har vi besvarat genom vårt resonemang i avsnittet kring resultat och 

analys samt i den fördjupade resultatdiskussionen. Vi såg att barnens lekar innehöll både 

regler, uteslutning, diskussioner och deltagarskiften. Vi upplevde också att lekarna böljade 

fram och tillbaka, men att de vid flera tillfällen under våra observationer innehöll samma typ 

av handling där Star Wars var framträdande. 

 Den andra frågeställningen som vi ställde oss var på vilket sätt barnen använde sig av 

lekredskap i sina lekar och vi insåg efter våra observationer att lekredskapen inte hade så stor 

betydelse för vilka roller barnen fick i lekarna. Vi menar istället att det var sammanhanget 

som gav lekredskapen dess betydelse och därför fann vi bara lekredskapen som en del i 

barnens lekande.    

Vårt syfte med examensarbetet var att studera förekomsten av hierarkiska strukturer i 

förskolebarns gemensamma fria lek ute på förskolegården och vi anser att dessa strukturer var 

svåra att observera och de var också föränderliga, eftersom de var beroende av den specifika 

leken och dess deltagare.  

Vi drar slutsatsen att barnens ålder samt språk påverkade hur de hierarkiska strukturerna i 

den gemensamma fria leken var uppbyggda. Vi menar att de barn som var äldre ofta hade ett 

mer utvecklat språk och detta gav större möjligheter för dem att nå den högsta ledande rollen i 

leken och de yngre barnen fick därmed lägre roller. Vi menar även att de barn som hade 

förmågan att tolka sammanhanget i leken hade större möjligheter till att klättra högre upp i 

hierarkins strukturer och denna förmåga kunde även kompensera om barnet hade en lägre 

ålder. Vi anser att barnens kännedom kring populärkulturen, i detta fall Star Wars-kulturen, 

påverkade hur de hierarkiska strukturerna såg ut i lekarna då vi menar att en hög kännedom 

gav större möjlighet till en mer aktiv roll i leken. 
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Vi anser genom dessa slutsatser att vi har uppnått vårt syfte, men vi menar att det 

fortfarande finns mycket mer att synliggöra då det gäller förekomsten av hierarkiska 

strukturer i förskolebarns gemensamma fria lek och därför finner vi det intressant att någon 

skulle fortsätta att studera detta ämne. 

Vi anser att vår studie är ett bra exempel på hur pedagoger ute på förskolorna skulle kunna 

arbeta. Vi menar att det är först när pedagogerna tar sig tid att studera barns gemensamma fria 

lek som de också får möjligheten att upptäcka de dolda hierarkiska strukturerna som finns i 

barnens komplexa samspel i leken, därför skulle vi vilja se fler pedagoger genomföra 

praxisnära forskning på den egna förskolan. Vår uppfattning är att detta hade kunnat ge 

pedagogerna värdefull kunskap om barnens gemensamma fria lek.  
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Bilaga 

Informationsbrev  

Till föräldrarna på xxxx-förskola 

Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som planerar att genomföra observationer på er 

förskola under veckorna 44 – 46, 2010.  

Om denna observationsstudie: 

 Vi vill ta reda på hur barnen använder sig av olika lekredskap i sin utelek på 

förskolegården. 

 Vi är särskilt intresserade av hur lekredskapen påverkar barnens lek. 

 Vi kommer att använda resultaten för att analysera och få klarhet i barnens samspel och 

beteende kring lekredskapen i vårt examensarbete. 

Vi vill informera om: 

 Att vi kommer observera barnens lek under utevistelsen med fokus på hela 

barngruppen, alltså inte enskilda barns lek. 

 Att vi garanterar anonymitet för barnen och pedagogerna samt för förskolan. 

 Att endast vi kommer att hantera materialet från observationerna och det färdiga 

examensarbetet kommer att publiceras på DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet. 

  

Vid eventuella frågor är Ni välkomna att ringa! 

                                       Marie Hjelmqvist tele: 070-xxx xx xx 

Camilla Pettersson tele: 070-xxx xx xx  

 


