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Abstract 
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Enligt Konventionen om barnets rättigheter och Läroplanen för förskolan har barn rätt att göra 
sina röster hörda och bli lyssnade till. Hur detta ser ut i praktiken och vad som krävs av den 
vuxne för att samtal med barn ska fungera ömsesidigt är vad denna studie försöker inringa. 
Utifrån samtal och deltagande observationer under tio dagar av två femåriga pojkar och två 
femåriga flickor vid en förskola har fyra ögonblicksbilder, kallade livsberättelser, tolkats 
fram. Syftet är att undersöka hur barnen gestaltar sin livsberättelse i samtal och samspel och 
vad som framstår som viktigt i deras liv vid undersökningstillfället. 
Studien utgår från hermeneutisk tolkningslära, narrativ teori och ett relationellt psykologiskt 
perspektiv. En problematisering ges av begreppet barnperspektiv, vilket är centralt för 
förståelsen av barns livsvärld. I forskningsöversikten ges en kortfattad beskrivning av detta 
begrepp relaterat till aktuell forskning. Också forskning om barnsamtal beskrivs. 
Tre gemensamma teman i barnens livsberättelser, så som de presenteras i studien, kan läsas 
fram; tillhörighet, makt och kön som organiserande princip. Tillhörighet handlar om tillgång 
till olika gemenskaper som femårsgruppen, flickorna, pojkarna och bästisar. Tillhörighet 
innebär social inkludering, vars subjektiva dimension utgörs av barnets upplevelse av att ”få 
vara med”. Barn konstruerar tillhörighet genom likhet i intressen, kamratlighet och snällhet. 
Makt handlar om rangrodning och hierarkier, Att vara stor är liktydigt med makt. Social 
exkludering är ett maktuttryck, vars subjektiva dimension är barnets upplevelse av att bli 
utesluten. Exkludering kan också vara ett sätt att värna om en upprättad gemenskap. 
Kategorisering och genrekonstruktioner påverkar barnets möjligheter att delta. Kön som 
organiserande princip manifesteras i tydliga flick- respektive pojkgemenskaper där barn gör 
kön, men barnen utmanar också den traditionella tudelningen mellan feminina och maskulina 
positioner. 
 
Nyckelord: genrer, konstruktion, kön, livsberättelse, makt, skapa gemenskap, social 
inkludering, social exkludering, subjektiv dimension, tillhörighet. 
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Inledning 
 – Vet du, säger Martin, snart fem år, vid frukostbordet, vet du att när man blir död då bränner 

dom upp kroppen eller så gräver dom ner den i jorden.  

Jag blir lite förvånad över hans val av samtalsämne och undrar varför detta dyker upp i hans 

tankar. 

– Ja, man gör lite olika när man begraver sina döda, svarar jag avvaktande.  

– Jag skulle bli jättearg om nån eldade upp mig, jag skulle resa mig upp och kasta bort alla 

pinnar och stampa sönder elden och sen skulle jag springa därifrån, fortsätter Martin sin 

tankebana.  

– Det är bra, säger jag, att du inte låter någon göra nåt med dig som du inte vill.  

– Nä… fast när man är död, då känner man inget för det man känner med finns inte kvar, det är 

bara armarna och benen och allt det som är kvar. Det man känner med har liksom somnat för 

man finns inte mer. Konstigt, va? säger han.  

Och nu tror jag att jag förstår, han jämför döden med sömnen och vi har just vaknat.  

– Ja, det är svårt att förstå. Fast vet du, svarar jag, att sova och att vara död är väldigt olika, för 

när man sover vaknar man alltid upp när man sovit klart, men när man dör slutar man finnas. 

– Jag vet, säger han, men jag vill inte bli uppeldad fast jag är död.  

– Nej, du kan bestämma själv hur du vill bli begravd. Det kan alla göra. Och du har god tid på 

dig, hela livet faktiskt…1

 

Just i den stund vi samtalar är döden något som upptar Martins tankar. Vad jag vet finns det 

ingen yttre orsak till det, snarare verkar det som att han börjar förstå livets ändlighet och 

reflekterar kring det. Hur han får stöd i sin omgivning, framförallt av vuxna omkring sig, att 

dela sina funderingar och utveckla sina tankar, påverkar hur han kan hantera detta 

existentiella fenomen. Det blir en del av hans unika livsberättelse och något som han kan 

hämta upp ur sitt erfarenhetsförråd nästa gång döden eller någon annan stor livsfråga 

aktualiseras i hans liv. I samtalet uttrycker Martin sin vilja, och han vill själv bestämma hur 

han en gång ska begravas. Hans berättelse kan därför också läsas som ett uttryck för det som 

konventionen om barnets rättigheter kallar barns rätt att göra sig hörda på sina egna villkor.2  

   För att göra sig hörd måste det finnas någon som tar sig tid att lyssna och som är intresserad 

av det man har att säga. Vid frukostbordet hos farmor är det en självklarhet. Hur ser det ut i 

andra sammanhang? I politiska sammanhang är det politiskt korrekt att hämta in barns åsikter 

i frågor som rör deras liv - på dagen 16 år efter barnkonventionens införande samlas 

                                                 
1 Utdrag ur egen loggbok 2006. 
2 FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 12. www.bo.se
 

 2

http://www.bo.se/


ungdomar och politiker i regeringen för att ungdomar ska få komma till tals och få svar på 

sina frågor. En överväldigande majoritet av ungdomarna säger när de intervjuas i Rapport att 

vuxna lyssnar nog, men de tar inte det vi säger på allvar.3 Inom forskningen är barn idag 

informanter på ett annat sätt än tidigare, och deras utsagor tillmäts en annan trovärdighet än 

tidigare.4 Konstruktionen ”barn” och ”barndom” har fått status som ett eget forskningsfält. 

Min egen erfarenhet som psykolog och fortbildare inom förskola och skola är tveeggad. Idag 

tas det barn säger på allvar som aldrig tidigare, vi har utvecklat en barnsyn som vilar på 

demokratisk grund där barnet ses som jämbördigt och har rättigheter. Samtidigt, menar jag, är 

det lika vanligt idag som för trettio år sedan att både professionella inom förskola och i andra 

verksamheter som möter barn tycker att det är svårt att samtala med barn. Samtal, säger en 

dansk professor i idéhistoria, är som ”två människors vandring genom språket mot ett ibland 

fjärran mål och en dittills okänd ’sanning’”.5  Kanske är en av förklaringarna till varför det 

fortfarande upplevs som svårt att samtala jämbördigt med barn just att den okända ”sanning”, 

som samtalet är tänkt att förhandla fram, hamnar i skymundan för oreflekterade sanningar den 

vuxne påför barnet mer eller mindre medvetet? Vuxna har oftast ett syfte med samtalet, de vet 

vart de vill gå, vilken ”sanning” de vill visa barnet.6

   Den här uppsatsen är ett försök att ta reda på vad barn själva säger om sina möjligheter att 

göra sig hörda, bli lyssnade till och tagna på allvar, men också vad de säger när de får 

möjligheten att göra sig hörda och bli lyssnade till. För att kunna göra detta måste först vad 

som gör ett samtal gott ringas in. 

   Uppsatsens teoridel inleds med en presentation av några för studien relevanta artiklar ur 

Konventionen om barnets rättigheter och tillämpliga delar av Läroplanen för förskolan. 

Därefter följer några hermeneutiska grundantaganden och narrativ teori. I 

forskningsöversikten problematiseras begreppen barnperspektiv och barns perspektiv, 

forskning kring barns livsvärld och om samtalsmetodik. Studiens genomförande presenteras 

tillsammans med en kortare metoddiskussion samt en diskussion om forskarens position och 

etiska ansvar. Sedan följer samtal med fyra förskolebarn, i grupp och enskilt, och de 

tolkningar jag gör av dessa i ett försök att förstå hur barn gestaltar sin livsberättelse, samt en 

analys av de teman som framkommer. Uppsatsen avslutas med några reflektioner. 

                                                 
3 Rapport 2005-12-01. 
4 Lindh-Munther Agneta (1989) (red) Barnintervjun som forskningsmetod. Uppsala Universitet, Centrum för 
Barnkunskap nr 1.  
5 Sløk i Juul, Jesper (2003) Relationskompetens i pedagogens värld, Stockholm, Runa Förlag.  
6 Andenæs, Agnes (1991) ”Fra undersøkelseobjekt til medforsker? Livsformsintervju med 4-5åringer” i Nordisk 
Psykologi 43(4) s.274-292. 
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Bakgrund 
 
De uppsatser jag skrivit under mina studier vid Centrum för barnkulturforskning har hittills 

haft sitt fokus riktat mot förskolebarns livsberättelser7 så som de återberättats och tolkats av 

deras pedagoger. En livsberättelse skapas inte av en individ ensam och är inte heller någon en 

gång för alla oföränderlig text, den förhandlas istället fram i samspel med andra och 

omförhandlas ständigt enligt livsberättelseforskningen.8 Det kändes naturligt att fortsätta detta 

spår genom att undersöka hur barn själva berättar sina liv och hur de ser på sina möjligheter 

att göra detta.  

    Från början var min tanke att ta del av de utvecklingssamtal barn och pedagoger har med 

utgångspunkt i den dokumentationsform som kallas portfolio, eller ”jag-böcker”. Anledningen 

är att man inom förskolan hävdar att portfolion används just för att tydliggöra barnets sociala 

utveckling och kompetenser. Den sägs bidra till god självkänsla och självbild, och borde 

därför vara viktig för hur barns livsberättelser gestaltas.9 Det visade sig dock svårt att hitta 

förskolor som ville delta i en sådan undersökning, delvis beroende på att den begränsade 

tidsram som stod till mitt förfogande som forskare inte stämde överens med den period då 

förskolor brukar ha sådana utvecklingssamtal med barn, men också för att flera tillfrågade 

pedagoger menade att de inte är så bra på att samtala med barn som de skulle önska att de var. 

Jag beslöt mig då för att själv samtala med några förskolebarn, dels för att reflektera över vad 

det är som får ett samtal med barn att fungera ömsesidigt, men också för att undersöka vad 

som är angeläget och viktigt för just de barn jag samtalar med, vad som präglar deras 

livsberättelse i detta nu samt hur de ser på sina möjligheter att samtala om detta med vuxna 

runt omkring sig.  

    Det är viktigt att parallellt med samtalen också göra observationer av och studera socialt 

samspel mellan barn, eftersom barn inte alltid har förmåga eller lust att sätta ord på det de kan 

och gör i samtal med vuxna.10 För att få ett mer fullständigt material kompletterades samtalen 

därför med deltagande observationer. Några förberedande samtal med förskolebarn i min 

närhet, men också en rad informella samtal med kolleger som har lång erfarenhet av 

professionella samtal med barn ledde fram till att syfte och frågeställningar klarnade. 

 

                                                 
7 Begreppet livsberättelse förklaras på s. 9. 
8 Horsdahl, Marianne (1999) Livets fortellinger. Köpenhamn, Borgens Forlag. 
9 Ellmin, Roger (2003) Portfolio – ett sätt att arbeta, tänka och lära. Stockholm, Gothia. 
  Krok, Göran & Lindewald, Maria (2003) Portfolio i förskolan – att komma igång. Stockholm, Gothia. 
10 Ivarsson, Pia-Maria (2003) Barns gemenskap i förskolan. Uppsala Studies of Education 101, s 123. 
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Syfte och frågeställningar  

Materialet i min undersökning omfattar således en rad samtal och observationer, dels med en 

grupp om sex stycken femåringar och dels enskilda samtal med fyra av dem, samt mina egna 

reflektioner kring dessa samtal utifrån perspektivet att jag som vuxen alltid har ansvaret för 

samtalets kvalitet.11  

    Mitt syfte är dels att utifrån mina erfarenheter av dessa samtal reflektera kring vad det är 

som får ett samtal att fungera som ”en gemensam vandring genom språket mot en dittills 

okänd sanning”. Här står delaktighet och rätten att göra sig hörd och bli lyssnad till i fokus.    

      Mitt syfte är också att ge en ögonblicksbild av vad dessa barn menar är viktigt för dem i 

deras liv just nu och hur de ser på sina möjligheter att göra sig hörda. 

 

Frågeställningar: 

Vad krävs av den vuxne för att ett samtal med barn ska fungera ömsesidigt? 

Vad är viktigt i dessa barns liv just nu? 

Hur gestaltar de sina livsberättelser i samtal och samspel? 

Hur ser barnen på sina möjligheter att göra sig hörda och bli lyssnade till? 

 

Teoretiska utgångspunkter 
Tillämpliga delar av Konventionen om barnets rättigheter och Läroplanen för förskolan 

presenteras först i detta avsnitt. 

     Hermeneutikens tolkningslära med begrepp som förförståelse, historicitet, hermeneutisk 

spiral och tolkningsprocess kan hjälpa mig att bli medveten om mina egna förutsättningar och 

egen horisont och göra det möjligt att läsa om och möta materialet med öppna frågor som kan 

leda till ny förståelse. Den fenomenologiska grenen av hermeneutiken ger med begrepp som 

livsvärld, erfarenhetsförråd och den levda erfarenheten möjligheter att förstå barns perspektiv 

bättre.  

    Narrativ teori, som har tydliga rötter i hermeneutiken, bidrar med redskap att läsa fram 

olika aspekter ur de berättelser barnen ger. Exempel på centrala begrepp är livsberättelse, 

genre och inkulturation. Begrepp som dialogicitet och polyfoni gör det möjligt att utforska 

delaktighet och medinflytande. 

                                                 
11 Se t. ex.  Lögstrup, Knud. E. (1956/1992) Det etiska kravet. Göteborg. Daidalos. 
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    Den nyare barnforskningen som fokuserar ett relationellt perspektiv snarare än en normativ 

stadieteori ger viktiga bidrag till förståelse av hur barns självförståelse är kopplad till samspel 

och relationer och de återkopplingar som där ges.  Begrepp som relationens dialektik, 

intersubjektivitet, och tillerkännande är centrala begrepp här. 

Konventionen om barnets rättigheter och Läroplanen för förskolan 

Konventionen om barnets rättigheter slår fast att barnets bästa ska stå i fokus i alla 

övergripande beslut som rör barn. Barn har rätt att bli lyssnade till, att vara delaktiga och ha 

medinflytande i frågor som rör deras eget liv. Barns åsikter ska respekteras liksom deras 

personliga integritet.12 Rättigheterna är både av positiv karaktär, vilket innebär att andra ska 

handla på ett sätt som barnet har fördel av, och av negativ karaktär, vilket betyder att barnet i 

ett visst avseende har rätt att göra som det vill utan att hindras av andra.13 Rätten att yttra sig 

är ett exempel på en negativ rättighet. När det gäller barns delaktighet och medinflytande i 

förskolan, räcker det emellertid inte med att pedagogerna inte hindrar barnet från att ha en 

egen mening. De måste aktivt främja och stimulera barn att på olika sätt uttrycka sin mening. 

    I Läroplanen för förskolan skrivs också sådana värden fram.14 Barn ska få möjlighet att 

bilda sig egna uppfattningar och göra egna val utifrån sina förutsättningar. De vuxna ska 

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar. Läroplanen anger också vilka 

krav detta ställer på de vuxna i förskolan. De ska se till varje barns möjligheter och engagera 

sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen, ta hänsyn till att barn lever i 

olika livsmiljöer och att barn med sina egna erfarenheter som grund söker förstå och skapa 

sammanhang och mening. De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och 

självförtroende. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras 

vilja och lust att lära ska stimuleras. Det ingår i förskolans uppdrag att utveckla barns 

förmågor och eget kulturskapande i lika hög grad som att överföra vårt kulturarv – värden, 

traditioner, historia, språk och kunskaper – från en generation till en nästa.  

   Både Konventionen om barnets rättigheter och Läroplanen för förskolan är starkt 

värdeladdade. De beskriver hur världen borde vara.15 Bägge dokumenten utgör en del av den 

officiella barnsynen16 eller den dominerande och normativa barndomsdiskursen17 i dagens 

                                                 
12 Utbildningsdepartementet (1990) Konventionen om barnets rättigheter. Stockholm, Utrikesdepartementet. 
13 Haglund, Liza & Persson, Anders (2004) Öppet sinne, stor respekt. Stockholm, Rädda Barnen, s. 92. 
14 Utbildningsdepartementet (1998) Läroplan för förskolan. Stockholm, Fritzes. 
15 Haglund,Liza & Persson, Anders, s. 98. 
16 Preisler, Gunilla ”En föränderlig syn på barnets bästa”, föreläsning 2004-10-11. 
17 Helander, Karin (2003) Barndramatik och barndomsdiskurser. Lund, Studentlitteratur, s.7. 
   Lundby, Geir (2002) Livsberättelser och terapi Stockholm, Natur & Kultur s.119 ff. 
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Sverige. I båda dokumenten skrivs ett aktivt och starkt barn fram, ett kompetent och 

handlingsduktigt barn med kapacitet för eget ansvarstagande och delaktighet.  

   De representerar vad som kan kallas en ”ny” barnsyn. Man kan dock diskutera hur ny denna 

barnsyn är med tanke på pedagoger som Janusz Korczak och utvecklingspsykologer som 

D.W.Winnicott vilka tidigt inom sina respektive områden förde fram en barnsyn som 

baserade sig på en genuin respekt för barnet och förmåga att ta barns perspektiv.18 Det nya är 

snarare att denna barnsyn nu fått normativ status. 

 

Hermeneutisk tolkning 

Ett möte, med en text eller med en annan människa, är en existentiell händelse som öppnar 

upp ett slags mellanrum där olika tolkningar kan mötas. Öppenhet för texten man läser eller 

människan man möter är en förutsättning för att ett sådant mellanrum ska kunna skapas.19 

Människans ständiga önskan är att på något sätt förstå vad som sker. Det är nödvändigt för att 

klara av att leva i världen. Vi försöker förstå vad som händer i texten eller mötet genom att 

ställa frågor.20 Vi söker efter mening och vill skapa sammanhang.     

    I analysen och tolkningen av samtalen med barnen sker detta meningssökande och 

sammanhangsskapande på flera nivåer. På en nivå är det viktigt att fråga sig vilken mening 

och vilka sammanhang som ett samtal med barn skapar. Öppnar det sig ett hermeneutiskt 

mellanrum mellan mig och barnet, där vi kan skapa en ny förståelse dels kring att göra sig 

hörd och bli lyssnad till och dels hur denna lilla del av barnets livsberättelse kan bidra till 

ökad självkännedom? På en annan nivå har jag som forskare ansvar för att möta mitt 

forskningsmaterial på ett så öppet sätt att en kontinuerlig dialog blir möjlig, både i själva 

samtalet och i uttolkningen av dessa samtal. En text innehåller mer än vad dess författare vet, 

menar Gadamer, när den förstås frigörs den från sin upphovsman.21 En dialog uppstår mellan 

forskaren och texten. Under den hermeneutiska dialogiska processen ”nyskrivs” texten och 

detta samtal blir ”författaren”. 

   Inom hermeneutiken menar man att förståelse inte uppstår plötsligt, utan hellre ska förstås 

som en kontinuerlig process. De erfarenheter vi gör genom att leva i världen samlar vi i ett 

                                                 
18 Qvarsell, Birgitta ”Mänskliga rättigheter och barnets bästa”, föreläsning 2004-10-04. 
    Korczak, Janusz (1929/2002) Barnets rätt till respekt. Stockholm, Natur&Kultur. 
    Winnicott, D.W. (1981) Lek och verklighet. Stockholm, Natur & Kultur. 
19 Gadamer, Hans-Georg (1997) Sanning och metod i urval. Göteborg, Daidalos, s.142. 
20 Ödman, Per-Johan (1977) ”I en hermaneutikers verkstad.” Ur: Didactica minima. Stockholm, HLS Förlag. 
21 Gadamer, s. 143 ff. 
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slags erfarenhetsförråd.22 Hur vi till exempel läser och förstår samtalet i inledningen beror på 

den förståelse vi tidigare etablerat baserat på de erfarenheter vi redan samlat. Detta tysta 

implicita vetande kallar Gadamer förförståelse.23 På det här sättet förändras vår förståelse hela 

tiden. 

      Hermeneutikerna menar att förförståelse inte kan uppstå isolerat från det sammanhang och 

den tid vi lever i. Min förförståelse som forskare är en produkt av 25 års yrkesverksamhet som 

psykolog i förskolan under en period där synen på barn och barndom kraftigt reviderats både 

inom discipliner som psykologi, pedagogik och i den vardagliga praktiken. På samma sätt 

påverkas förskolebarns förståelse av sig själva och sitt sammanhang av de erfarenheter de har 

med sig till och gör i förskolan. Vårt historiska medvetande, eller historicitet, är kanske inte 

alltid så medveten, men vi hör alltid hemma i en tradition som har inflytande på vårt sätt att 

skapa förståelse och som påverkar den världsbild vi utvecklar.24 Vad som ryms i vårt synfält 

påverkas alltså av var vi befinner oss, historiskt, socialt, kulturellt osv. Gadamer kallar detta 

vår horisont.25  

   Livsvärlden är verkligheten så som vi lever i den och tar den för given.26 Den är att förstå 

som ett slags mellanvärld, där det yttre och inre, individen och gruppen, dåtiden och framtiden 

ständigt samspelar och för oss in i kulturen.27 Förskolan utgör en stor del av förskolebarns 

livsvärld. I de relationer som skapas där skolas barnet in i vår kultur.  

    Inkulturation är ett begrepp som används för att beskriva hur människan blir en del av en 

kultur. Genom hela livet försöker vi förstå vad som hänt och varför, utifrån de kulturella 

koder vi tillägnat oss. Inom den narrativa teorin menar den socialkonstruktionistiske 

teoretikern Jerome Bruner att också det lilla barnet har en förspråklig readiness for meaning, 

och skolas in i kulturen genom de meningsskapande berättelser som skapas, först i familjen 

och sedan i förskolan.28  

Narrativitet 

Berättelser utgör viktiga byggstenar i konstruktionen av vår livsvärld. Vi klär vår tolkning 

eller aktuella förståelse av något i olika slags berättardräkt.  Man kan säga att vi upplever och 

                                                 
22 Husserl, Edmund (1989) Fenomenologins idé. Göteborg, Daidalos. 
23 Gadamer, s. 137 ff. och 
   Bengtson, Jan (1998) Fenomenologiska utflykter. Göteborg, Daidalos, s. 20. 
24 Gadamer, s. 170 ff. 
25 ibid, s. 149 ff. 
26 Husserl, Edmund (1936) i Bengtsson Jan (1998) s.18 ff. 
27 Bengtsson, Jan (1993) Sammanflätningar. Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi Göteborg, Daidalos. 
28 Bruner, Jerome (1990) Acts of meaning. Cambridge, Harvard University Press, s. 70. 
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förstår våra liv genom de historier vi berättar.29 Vi bygger upp en narrativ repertoar som ett 

sätt att förstå oss själva och vår tillvaro.30 Berättandet har en starkt identitetsskapande 

funktion.31 Identitet rör både känslan av tillhörighet, men också förmågan att förändras och 

utvecklas. I den reflexiva livsberättelsen speglar individen sig själv, på samma sätt som hon 

gör i en dialog med en annan människa. Hur barnet gestaltar sin självbild, liksom hur barnets 

egna initiativ tas emot, hur andra ser på och berättar om barnet lägger grunden för 

konstruktionen av en livsberättelse om hurdant barnet ”är”. Barnets självförståelse och 

självbild skapas och omskapas där.  

   Vi berättar alltid för någon, också om man berättar för sig själv eller skriver ned sin historia 

sker en dialog. Den ryske språkvetaren och filosofen Michail Bakhtin kallar detta för 

adressivitet.32  

     Berättelser har en inneboende hermeneutisk komposition.33 Den kan tolkas på flera olika 

sätt, där delar och helhet fogas samman så de får ett gemensamt liv. Tolkningsprocessen är 

beroende av tre förhållanden.34 Det första är ett mer eller mindre medvetet förgivettagande 

(presupposition). Det motsvarar Gadamers förförståelse. Det andra är subjektivering 

(subjectification), vilket betyder att berättelsen filtreras genom berättarens medvetande. Man 

kan jämföra det med Gadamers horisont. Bakhtin menar att mening aldrig bara kan överföras 

– den skapas genom en dialogisk samspelsprocess, som han kallar dialogicitet.35 Det tredje 

förhållande som påverkar tolkningsprocessen är multiple perspective, den mångfald av 

perspektiv som en berättelse ger upphov till. Det kan liknas vid en prisma. Vi kan jämföra det 

med en texts flerstämmighet, eller polyfoni. Detta begrepp betecknar inte bara att flera olika 

stämmor, eller i det här fallet berättelser, existerar samtidigt i en text, utan också att det sker 

ett dialogiskt samspel dem emellan. Barns lek är ett illustrerande exempel på detta – där flera 

barn, med var sin unik stämma, berättar fram en gemensam lek. Genom att låta många olika 

röster eller berättelser existera samtidigt i samtalet kan spänningar och motsägelser uppstå 

som främjar barns kreativa förståelse av sig själv. Att en stämma är dialogisk innebär enligt 

Bakhtin att den reaccentuerar, prövar sig fram och finner sin egen version med egna ord. Om 

                                                 
29 Hýden, Lars-Christer (1995) ”Berättelser i psykologin. Om narrativ teori och metodologi inom psykologin” i 
Nordisk psykologi, 47:104-122. Köpenhamn. Reizels. 
30 Bruner, Jerome (1987) “Life as a narrative” I  Social Research, Vol.54, No. 1. 
31 Hydén Lars-Christer ”I berättelserna finner vi oss själva” i SvD 2002-11-10. 
32 Bakhtin, Michail (1984) Det dialogiska ordet  Fråbo, Anthropos 
    Delar av Bakhtins teori presenteras i Dysthe Olga (1995) Dialog, samspel, lärande Lund, Studentlitteratur, s. 
97 ff. 
33 Bruner, Jerome (2002) Kulturens väv. Utbildning i kulturpsykologisk belysning Göteborg, Daidalos, s. 157 ff.     
34 ibid s. 165 ff. 
35 Bakhtin citerad i Dysthe, Olga (1996) Det flerstämmiga klassrummet Lund, Studentlitteratur s.69. 
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man bara upprepar eller ordagrant återger den andres ord är samspelet monologiskt, och det är 

föga utvecklande. Så också i barns lek som ofta stannar av om den bara upprepas. Istället, 

menar Bakhtin, måste den andres ord approprieras, och man måste finna sin egen inre 

tyngdpunkt eller den ”innerst inne övertygande” diskursen för att nå fram till en kreativ 

förståelse.36 I barns lek kan vi se detta i när barn väver in sin unika förståelse i den 

gemensamma leken. I min studie innebär detta att i samtal med barn uppmuntra deras egna 

tankar och uttryckssätt. 

      Historieskapande handlar alltid om förenklingar. Vi gör ett slags urval av händelser och 

minnen var gång vi berättar, och tenderar att framställa dem så att de stämmer överens med 

vår förförståelse och det sammanhang vi berättar dem i. På det sättet betraktar vi vår tolkning 

som ”sann”. Vi kan härigenom också bli vår egen berättelses fångar37, fjättrade vid vår egen 

horisont, och detta utgör ett hot mot det potentiella hermeneutiska rummets öppnande möte.  

    När jag sätter mig för att skriva loggbok efter mitt samtal med Martin vid frukostbordet har 

jag redan en föreställning om vad som hände där, och tar för givet att den historia jag skriver 

ned är ”sann”. Denna förförståelse och horisont kan vara till hinder eller underlätta för fortsatt 

förståelse. Att närläsa texten igen öppnar möjligheten för andra innebörder att träda fram, om 

läsaren kan införliva en hållning, som liknar det man inom den narrativa terapin kallar för en 

”icke-vetande position”.38 Det innebär att man ställer frågor som främjar samtalet och 

utvecklar förståelse och mening genom dialogiskt utbyte.39   

    Bruner menar att berättelser handlar om något specifikt men konstrueras som typfall eller 

genrer.40 Men genrer existerar också i världen; om vi möter en inåtvänd flicka konstruerar vi 

gärna berättelsen om den snälla flickan, liksom ett möte med en utagerande pojke kan 

resultera i berättelser om ”den tuffe pojken som behöver gränser av vuxna”. När människor 

berättar om sina egna liv kan också dessa historier kategoriseras i olika genrer, där 

huvudpersonen konstruerar sig själv som handlingskraftig aktör, passiv betraktare eller offer 

för ett oblitt öde.41  

       Livshistorieforskare menar att det är stor skillnad mellan att presentera en enkel 

berättelse ur livet – en life story –, och att arbeta fram och konstruera en hel livshistoria – en 

                                                 
36 Bahktin citerad i Dysthe (1995), s. 70 ff. 
37 Lundby, s. 40 ff. 
38 ibid, s. 139 ff. 
39 ibid, s. 140 ff. 
40 Bruner, J. (2002) s.161 ff. 
41 Bruner, J. (1990) s. 120 ff. 
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life history.42 En livshistoria byggs upp av berättelser eller självbiografier, och denna 

forskningsansats är flexibel och tillämplig inom många områden, som genus, miljö, yrken och 

professioner. Den sammanställda livshistorian består av viktiga händelser eller mönster som 

framträder ur berättelserna. Sedan sätts dessa personliga berättelser in i olika sociala, 

kulturella, politiska och ekonomiska sammanhang. Den kan handla om ett helt livsförlopp, 

om en persons yrkeshistoria eller om några centrala episoder som kretsar kring ett tema, som 

till exempel hur man upplever sig bli lyssnad till i olika sammanhang. Det jag försöker göra i 

den här studien är att presentera några enkla berättelser ur fyra förskolebarns liv – en slags 

life story, i syfte att tydliggöra barns perspektiv. 

Ett relationellt perspektiv 

En viktig utgångspunkt vid samtal med barn handlar om forskarens egen människosyn och 

utvecklingspsykologiska förståelse av samspel med och mellan barn. Min teoretiska 

referensram utgår från det jag kallar ”relationspsykologi”, vilken stammar dels från den 

objektrelationsteoretiska skolan, representerad av barnläkaren och psykoanalytikern D.W. 

Winnicott, självutvecklingsteorier som D. Sterns moderna spädbarnsforskning resulterat i 

och relationsteorier som A-L Løvlie-Schibbyes dialektiska relationsteori.  

   Sammanfattningsvis kan man säga att utgångspunkten i relationspsykologi är att barn både 

är kompetenta på många sätt, och samtidigt sårbara och beroende av vuxna. De kan och vill 

samspela med andra, och har dessutom starkt behov av att samspela med sina omsorgsgivare, 

av att bli sedda och bekräftade i detta samspel.43  Ur dessa samspel, med tydlig känslomässig 

ton, utvecklas de nödvändiga relationer som lägger grunden för vidare kognitiv utveckling.  

   I ett relationellt perspektiv är allt samspel dialektiskt, vilket förenklat innebär att vi i 

samspel skapar varandras förutsättningar.44 I vuxenrelationer är förhållandet symmetriskt, 

där har båda ansvar för samspelets kvalitet. I relationer mellan vuxna och barn, som är 

asymmetriska, har den vuxne alltid ansvar för kvaliteten i samspelet.45 I samtalen med 

barnen har jag det fulla ansvaret för samtalets kvalitet. 

    Både Winnicott och Stern fokuserar samspelsprocessens betydelse för barnets utveckling.      

När ett barn föds, föds det så att säga till två världar; den inre, unika psykiska världen och 

den yttre världen där barnet samspelar och deltar i livet tillsammans med andra. För att 

                                                 
42 Goodson, Ivor F. & Numan, Ulf  (2003) Livshistorier och professionsutveckling Lund, Studentlitteratur, s. 104 
ff. 
43 Stern, Daniel (2003) Spädbarnets interpersonella värld. Stockholm, Natur & Kultur.  
44 Løvlie-Schibbye, Anne-Lise (2002) En dialektisk relasjonsforståelse. Oslo, Universitetsforlaget 
45 Se t. ex. Juul, Jesper (2003). 
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utvecklas optimalt behöver barnet en fungerande bro mellan dessa områden, ett kreativt 

mellanrum där det kan dela upplevelser, känslor och intentioner med andra. Winnicott talar 

om detta område som det tredje rummet, ett potentiellt skapande fält som uppstår ur det 

upplevda samspelet mellan viktiga omsorgsgivare och det lilla barnet. Barnets upplevelse av 

tillit och förtroende för de vuxna avgör hur detta potentiella område etableras och 

utvecklas.46 Winnicott talar om betydelsen av holding. Detta innebär att omsorgsgivaren inte 

bara håller barnet i sin famn utan också förmår hålla det i sina tankar, det vill säga är 

uppmärksam och känslomässigt nära och tillgänglig och förmår att ta barnets perspektiv och 

förstå världen så som barnet förstår den. Kan omsorgsgivaren ”hålla” barnet på det här sättet 

etableras ett mellanområde mellan dem, som både är källa till kreativitet, lek, kulturella 

upplevelser och vidare utveckling, samtidigt som det är en plats där barnet känner sig sett och 

bekräftat och kan vila i sitt själv.47 Lek och samtal är exempel på aktiviteter där ett sådant 

potentiellt mellanområde kan skapas. 

     Enligt Stern finns det fem domäner eller aspekter av självmedvetande som sociala 

relationer och självupplevelser efter hand öppnar upp. Även om föreställningen om det egna 

självet och världen runt om grundläggs genom de första årens upplevelser tillsammans med 

viktiga omsorgsgivare, är dessa domäner öppna hela livet igenom. Samspel med andra 

människor nyanserar och omformar vår självupplevelse hela livet igenom. I det här 

sammanhanget vill jag framförallt lyfta fram de domäner där barnet ”upptäcker” 

ömsesidigheten, reflektionen och språket, det vill säga det Stern kallar känslan av subjektivt 

själv, känslan av verbalt själv och känslan av berättande själv.48

     När barnet ”upptäcker” att det är möjligt att dela en inre subjektiv upplevelse med en 

annan människa börjar samspelet mellan omsorgsgivaren och barnet få karaktären av 

intersubjektivt relaterande. 49  Hur omsorgsgivaren läser av och förmedlar tillbaka att hon 

förstår barnets intention eller stämning kallar Stern för intoning. 50  Han menar att denna kan 

vara både äkta och falsk. Den äkta intoningen motsvarar vad Løvlie-Schibbye kallar 

tillerkännande. Hon talar om vårt behov av tillerkännande för att utvecklas som människor.51 

Man skulle kunna förklara detta begrepp som ett förhållningssätt där man bekräftar att man 

sett den andre och erkänner den andres ”suveränitet”. Ett förhållningssätt som präglas av 

                                                 
46 Winnicott, Donald Woods (1981) Lek och verklighet. Stockholm, Natur & Kultur, s. 132 ff. 
47 Winnicott Donald Woods (1985) The maturational process and the facilitating environment. London, Hogarth 
Press, s. 37 ff. 
48 Stern (2002). 
49 ibid, s. 140 ff. 
50 ibid, s. 140 ff. 
51 Løvlie-Schibbye,  s. 233 ff. 
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tillerkännande innebär att man förstår den andre utifrån dennes förutsättningar och att man 

kan vara hos den andre, samtidigt som man är klar över var man själv står och vem man själv 

är. Det är alltså mer än att till exempel bekräfta den andre genom att säga: jag hör vad du 

säger. Den norska pedagogikforskaren Berit Bae menar i sin avhandling om öppnande och 

trånga samspelsmönster mellan pedagoger och barn att pedagogens tillerkännande är 

avgörande för relationens kvalitet och barns självförståelse.52

     Upprepade upplevelser av att dela ett mellanrum och levda erfarenheter i ömsesidiga 

relationer gör att barnet börjar kunna föreställa sig saker på ett sätt som visar att det förstår 

symboler och tecken. Det talade språket och den symboliska lekens fält utvidgar 

mellanområdet. Barnet börjar reflektera över sig själv. Stern menar att när barnet erövrar 

språket kan det höra samman med andra på ett nytt sätt, genom att dela personlig kunskap om 

världen med dem, och mötas inom den domän Stern kallar verbalt relaterande.53 Språket ger 

barnet möjlighet att börja konstruera en berättelse om sitt eget liv, och det gör det möjligt att 

nå nästa domän av relaterande där alla existentiella livsfrågor ställs ännu en gång – 

berättandets relaterande.54

 

Forskningsöversikt 
Detta avsnitt ger en forskningsöversikt över några olika områden som är relevanta för studien. 

Det rör sig om en problematisering av begreppet barnperspektiv, ett begrepp som är centralt i 

förskolans värld och för den forskningsinriktning jag företräder. Barnperspektivet kan tas för 

givet, men är avgörande för hur man tolkar och förstår barns uttryck för självförståelse och 

självbild i samtal med barn, och bör granskas kritiskt. Vidare ges en kortfattad beskrivning av 

begreppet livsvärld och forskning om barns livsvärld. Forskningsöversikten avslutas med en 

summarisk genomgång av forskning om barnsamtal. 

Barnperspektiv 

För att synliggöra distinktionen mellan barnperspektiv och barns perspektiv inleder jag med 

ett exempel ur egen loggbok: 

Vi hade haft barnbarnet, 3 ½ år, på besök ute i skärgården. Farfar hade köpt en stor uppblåsbar 

späckhuggare med handtag på ovansidan. I vattnet var den lika hög som barnbarnet var lång. 

Han ville inte sitta på den. Kanske tyckte han det var lite otäckt att sitta så högt ovan vattnet? 
                                                 
52 Bae, Berit ( 2004) Dialoger mellom førskolelærer og barn. Høgskolen i Oslo, HiO-rapport nr 25. 
53 ibid, s. 183. 
54 ibid, s.183. 
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Jag vet inte. Istället höll han ett ordentligt tag i ett av handtagen och drog runt den i vattnet 

medan han till synes lekte med annat. Den stora fisken var otymplig och svår och verkade hindra 

hans rörelser när han hämtade vatten i vattenkannan för att fylla gropen på stranden. Jag föreslog 

honom att vi kunde låta fisken vila en stund. Det var ok. Han nattade fisken  på stranden och la 

en handduk som täcke över den. Sen lekte vi vidare med kanna och spadar. 

   På kvällen ringde hans mamma. Hon frågade om han lekt med fisken han fått av farfar. Han 

funderade en stund och svarade:  – Näe, fajmoj vill inte att ja lekej med den! 

   Jag log åt hans ”påhitt”, inte hade jag sagt att han inte fick leka med den! Och till att börja med 

förstod jag hans ”omskrivning” av verkligheten som att han kanske inte ville tillstå att det var 

lite skrämmande att rida på fisken, men när jag senare samma kväll satte mig för att skriva ned 

episoden i min loggbok insåg jag att hans tolkning var helt rimlig utifrån hans perspektiv.   

   Han klagade aldrig över att fisken var otymplig att dra runt på, det var min tolkning. Han 

upplevde inte att han inte inkluderade fisken i sin lek, så som jag gjorde. Jag utgick ifrån ett 

adultomorft perspektiv, att det finns (ett?) bra sätt att leka med uppblåsbara fiskar på, bland 

annat kan man rida på dem. Barnbarnet skapade sin egen lek, men det såg jag inte. Visst låg ett 

barnperspektiv bakom min intervention, men jag inkluderade inte hans perspektiv i 

situationen.55

 

Vad innebär barnperspektiv egentligen?  Är det ett perspektiv som den vuxne anlägger eller är 

det ett synsätt som den vuxne omfattar för att förstå och hjälpa barnet att uttrycka sitt 

perspektiv och sina intentioner?56 Just den distinktionen har en stor betydelse i det levande 

livet tillsammans med barn, vare sig det nu är farmor med barnbarn eller en forskares möten 

med barns livsvärld i förskolan. 

     Begreppet barnperspektiv kan förstås och användas som ett ideologiskt begrepp. Förstått så 

handlar det om ett ställningstagande för barn som en underordnad grupp, där barns rättigheter 

och antaganden om barns behov intar en central ställning. Det betecknar en vilja att i olika 

samhälleliga instanser se till barnets bästa och fatta kloka beslut i frågor som rör barn. Men 

också inom den pedagogiska världen, både på diskursiv och på praktisk nivå, talar man om att 

verksamheten utgår från ett barnperspektiv. Här kan det både för forskaren och pedagogen 

vara värdefullt att anlägga samma betraktelsesätt som vi vanligen gör på barnkultur, vilket 

innebär att se på barnkultur som den kultur som skapas för barn medan barns kultur är den 

kultur barn själva skapar. Sett på detta sätt innebär ett barnperspektiv att utgå från det vi antar 

                                                 
55 Utdrag ur egen loggbok 2004. 
56 Johansson, Eva (2003) ”Att närma sig barns perspektiv” i Pedagogisk Forskning i Sverige årg 8 nr 1-2 s. 42. 
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är barns bästa, medan att ta barns perspektiv är att tillskriva barn en egen kultur och ett eget 

sätt att erfara och förstå världen.57  

   Ett av de mest grundläggande uttrycken för barns kultur är lek, och samma sak gäller vid 

studiet av denna: för att den ska kunna förstås av en vuxen uttolkare måste denne omfatta ett 

barnperspektiv.58  

   Barns perspektiv måste innehålla ett barnperspektiv, men också tolkas av en vuxen.59 På det 

sättet är begreppet barns perspektiv alltid dubbelt. En viktig fråga är hur och vad det är den 

vuxne tolkar in i barns perspektiv. Både forskaren och pedagogen behöver göra sig medveten 

om vilket perspektiv hon själv utgår ifrån. Begreppet barns perspektiv måste därför förstås 

relationellt. Den vuxnes förståelse av barnets erfarenheter och vilja att dela barnets värld har 

avgörande betydelse för hur hon tolkar barns livsvillkor. Det handlar inte bara om att försöka 

ta reda på vilken verklighet barn lever i, utan hur de själva konstruerar denna verklighet. Att 

ta barns perspektiv handlar om att kunna se, lyssna och försöka tolka barns sätt att vara och 

agera, dels utifrån en gedigen generell kunskap om barns utveckling och lärande och dels en 

specifik kunskap om just det här enskilda barnets erfarenheter och förutsättningar.60 Den 

vuxne måste alltså ha adekvat utvecklingspsykologisk/relationspsykologisk och pedagogisk 

kunskap. Med denna utgångspunkt konstruerar barnperspektivet ett teoretiskt eller abstrakt 

barn, medan den vuxne som tar barns perspektiv tecknar en bild av det verkliga  barn hon 

samspelar med, utifrån hennes aktuella förståelse för just detta unika barns livsvärld.61  

     I sökandet efter ett enskilt barns perspektiv är det viktigt att försöka se vad som visar sig 

för just detta barn. Det kommer bland annat till uttryck genom barnets sätt att vara i en 

situation, i de kroppsliga, sinnliga och språkliga uttryck barnet visar, i barnets gester och 

tonfall.62  

    I förskolan lär sig barn något om sitt eget värde genom det barnperspektiv pedagogen 

uttrycker i sitt förhållningssätt, och barn lär sig något om hur de förväntas vara delaktiga 

genom det inflytande de har i praktiken.  

    Både som pedagog och som forskare är det viktigt att fråga sig om ens barnperspektiv 

handlar om det ”abstrakta” barnet, och syftar till att ta tillvara barns villkor eller studera en 

kultur skapad för barn (som ju förskolan är). Det kräver att man gör sina antaganden och 
                                                 
57 Johansson (2003) s. 71. 
58 Eli Åm för ett sådant resonemang om leken i Åm, Eli(1993) Leken – ur barnets perspektiv Stockholm, Natur 
& Kultur.  
59 Halldén, Gunilla (2003) ”Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp” i Pedagogisk 
Forskning i Sverige årg 8 nr 1-2 s. 12-23. 
60 Pramling Samuelsson & Sheridan, s.71. 
61 Sommer Dion (1997) Barndomspsykolog.i Stockholm, Runa, s. 24. 
62 Johansson (2003) s. 44. 
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föreställningar om denna kultur och de begrepp som ingår i den tydliga.63 Att ta barns 

perspektiv i sitt arbete eller forskning fordrar en närhet och lyhördhet inför barnens olika 

språkliga och icke-språkliga uttryck, och handlar istället om att försöka fånga och förstå de 

verkliga barnens levda livsvärld.  

 

Barns livsvärld 

Barndom är numera ett eget etablerat forskningsområde som ofta vilar på kultursociologisk 

eller antropologisk grund.64 Barndom betraktas som en särskild livsfas, en 

generationsposition eller t.o.m. ett livsprojekt.65 Man kan se förskolan som en scen där 

kulturell integration pågår. Barn lär sig tyda den kulturella texten och förhandla mening i sitt 

sampel med andra i förskolan. De fostras in i förskolans kulturella mönster och normer.66  

Förskolan är en viktig del av barns livsvärld, men barn bär också med sig erfarenheter från sin 

levda värld, på andra scener där kulturell integration pågår, utanför förskolan. Varje barns 

erfarenhetsförråd och livsvärld är unik och komplex.  

      Inte bara de vuxnas samspel med barnen integrerar barnen i den rådande kulturen. Barnen 

möts av en social värld som är laddad med olika innebörder att tolka och omtolka. I barns sätt 

att förhålla sig finns ett konstruktivt återskapande som den amerikansk-italienske 

kultursociologen William Corsaro kallar tolkande reproduktion.67 I förskolan skapar barn en 

kamratkultur där mönster för lekar och samspel utvecklas, förhandlas och omförhandlas. 

Barnets position i denna kultur är också den en aspekt av barnets livsberättelse, och 

relationerna till andra barn är liksom relationerna till de vuxna tongivande för barnets 

självupplevelse. Barns samvaro med varandra skiljer sig från barns samvaro med vuxna. Den 

norske socialisationsforskaren Ivar Frønes kallar barns relationer för horisontala. Han menar 

att barn är jämbördiga och att samspelet och kommunikationen mellan dem är mer ombytlig 

och har oklarare gränser än vad samspelet med de vuxna har. Social kontakt med andra barn 

                                                 
63 Norrman, Karin ”Barndomens antropologi”, föreläsning 2004-11-01. 
64 Junefelt, Karin ”Barnets rättigheter och/eller barnets bästa”, föreläsning 2004-10-18, se även  
   Halldén, Gunilla  och Sommer, Dion, samt  
   Bruner, Jerome (2002) Kulturens väv. Göteborg, Daidalos, och 
   Norrman, Karin (1996) Kulturella föreställningar om barn: Ett socialantropologiskt perspektiv. Stockholm, 
Rädda Barnen. 
65 Sandin, Bengt (2003) ”Barndomens omvandling – från särart till likart” i Sandin, B & Halldén, G (red) 
Barnets bästa – en antologi om barndomens innebörder och välfärdens organisering. Eslöv, Symposion. 
66 Bruner, J. (1990). 
67 Corsaro, William(2005) The sociology of childhood.2nd Ed. Thousands Oaks, Pine Forge Press. 
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är något som barnet måste etablera, medan den sociala kontakten med vuxna är mer 

självskriven, menar Frønes. 68

    Hur barn inkluderar och exkluderar varandra i sin samvaro utifrån hur de uppfattar sociala 

resurser och sociala regler visar den norska sociologen Borgunn Ytterhus som studerat hur 

integration av barn med funktionshinder och barn från minoritetsgrupper fungerar i förskolan. 

Hon menar att barn positionerar sig och jämför sig med varandra utifrån kropp och kön och 

att barn skapar egna kategorier för inkluderande och exkluderande.69 

     Corsaro menar att det finns två grundläggande teman i barns samspel och dessa är att få 

kontroll över sina liv och att dela denna känsla av kontroll med varandra.70 I samspelet med 

varandra använder sig barn av olika anslutningsstrategier.71 Corsaro identifierar femton 

stycken, men jag väljer här att presentera de fyra vanligaste, som kan vara av betydelse när 

jag tolkar de deltagande observationerna.  Nonverbal entry som innebär att barnet placerar sig 

där samspelet sker utan att säga något, similar behavior är att barnet gör likadant som det barn 

han eller hon vill inleda ett samspel med, reference to affiliation innebär att barnet försäkrar 

sig om den andres vänskap, genom att t ex säga ”vi är kompisar, visst!” och disruptive entry 

där barnet avbryter en pågående lek eller samspel. Corsaro noterar att förskolebarn sällan 

använder sig av direkt verbala anslutningsmetoder som: ”Får jag vara med?”, utan istället 

föredrar att studera situationen och sedan närma sig försiktigt genom imitation eller att ge en 

lekinvit. 

    Psykologen och lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson menar att det är de vuxna som 

lär ut lekens grundläggande regler till barn. De lär barnen förstå leksignalen, de lär 

samförstånd, turtagande och ömsesidighet som är förutsättningarna för ”lyckad lek med 

kamrater”.72 Samlekens grunder vidareutvecklas till social rollek. Ofta är barn som samspelat 

lekfullt med vuxna ofta tidigt sociala och ”lekbara”, säger Olofsson.73 Om barn kan 

omdefiniera en potentiellt hotfull situation, som t ex knuffande, till lek kan ett glädjefyllt 

samspel uppstå istället för en rivaliserande konflikt. 

    Meningen och innehållet i barns gemensamma lekar är något som pedagogikforskaren 

Annica Löfdahl forskat kring utifrån ett sociokulturellt perspektiv.74 Hon menar att lek har 

både en kulturell och en social dimension. Varje förskoleavdelning utvecklar en egen 
                                                 
68 Frønes, Ivar (2000) De likverdige. Om socialisering och de jevnaldrenes betydning. Oslo, Gyldendal. 
69 Ytterhus, Borgunn (2003) Barns sociala samvaro- inklusion och exklusion i förskolan. Lund, Studentlitteratur. 
70 Corsaro, William (2005).  
71 Corsaro, William (1987) Friendship and peer culture in the early years. New Jersey, Ablex Publishing Corp. 
72 Knutsdotter Olofsson, Birgitta (1987) Lek för livet. En litteraturgenomgång av forskning om förskolebarns lek. 
Stockholm, HLS förlag, s. 28. 
73 ibid, s.32. 
74 Löfdahl, Annica (2004) Förskolebarns gemensamma lekar – mening och innehåll. Lund, Studentlitteratur. 
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kamratkultur som avspeglas i deras lekmönster, men också inom en förskolegrupp kan olika 

kamratkulturer existera samtidigt. Två teman återkommer i barns lekar. Det ena är 

överlevnad,75 där barnen gestaltar existentiella frågor om livet och de risker som finns där, 

och som de hanterar och finner lösningar till genom ett delvis gemensamt meningsskapande. 

Det andra temat, hegemonier,76 kretsar kring makt, och här gestaltar barn erfarenheter av att 

vara i en underordnad position i förhållande till en starkare auktoritet, som vuxna eller 

äldre/starkare barn. Löfdahls forskning baserar sig på videobservationer som kompletteras 

med gruppsamtal med barn när de ser på den inspelade leken. Barnen får själva komma till 

tals och berätta om innehåll och mening med leken. Löfdahl menar att ”det är nödvändigt men 

inte tillräckligt att lyssna och iaktta, det är i samtal med barnen gemensam kunskap om lekens 

innehåll konstrueras”.77  

     Barnintervjuer är den huvudsakliga informationskällan i pedagogikforskaren Marie-Louise 

Hjorts undersökning om barns tankar om lek.78 Barns motiv för att leka är att skapa en egen 

kultur och ett särskilt betydelsesystem. Barn leker för att pröva och utveckla sin kompetens 

och för att det är roligt. De föredrar att leka med någon som kan leka och utesluter den som 

inte behärskar lekens färdigheter. Barn är negativa till att de vuxna avbryter lek för att 

genomföra sina aktiviteter, men accepterar det. De är också kritiska till vuxnas sätt att förhålla 

sig till lek, men de drar sig för att be om stöd i leken när de behöver det.  

     Pedagogikforskaren Pia-Maria Ivarsson undersökte genom deltagande observationer, där 

hon medvetet undvek att göra ”vuxensaker” och istället uppehöll sig på de platser där barn 

samspelade själva, hur barn skapar gemenskap i förskolan.79 Hon visar hur barn ägnar mycket 

tid, engagemang och uppfinningsrikedom för att få vara i kamraters sällskap och där skapa 

gemenskap. Ivarsson visar bland annat hur barn omskapar värden i en lek, från lika värde till 

att illustrera makt. Hon menar vidare att det är viktigt att göra observationer av och studera 

socialt samspel mellan barn, eftersom barn inte alltid har förmåga eller lust att sätta ord på det 

de kan och gör i samtal med vuxna. 

    Hur barn reagerar med spontant försoningsbeteende i konflikter där vuxna inte är med har 

etnologen Thomas Ljungberg kartlagt.80 Äldre förskolebarn har ofta en väl utvecklad 

repertoar av försoningsbeteenden och kan konstruktivt klara upp till 75 % av sina konflikter 

                                                 
75 Löfdahl, s.91 ff. 
76 ibid, s.95 ff. 
77 ibid, s. 72. 
78 Hjorth, Marie-Louise (1996) Barns tankar om lek. Stockholm, Almqvist & Wiksell International. 
79 Ivarsson, Pia-Maria (2003) Barns gemenskap i förskolan. Uppsala Studies of Education 101.  
80 Ljungberg, Thomas (1998) ”Konflikthantering och social kompetens” i Wrangsjö, Björn (red) Barn som 
märks. Stockholm, Natur & Kultur, s. 252-262. 
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på egen hand, medan treåringar bara kommer till rätta med 10-30 % av sina konflikter utan 

aktivt stöd från vuxna. De olika strategier Ljungberg beskriver är att barnen på nytt inviterar 

till lek och samarbete, eller säger förlåt. Mer sällan erbjuds kamraten ett attraktivt föremål 

eller en symbolisk fördel, som att t ex få gå före i kön. Ett annat vanligt sätt barn tar till för att 

komma igenom en konflikt är att spela pajas för att lätta upp stämningen. 

   Pedagogikforskaren Eva Johansson menar i sin avhandling om små barn och etik att barns 

etiska erfarenheter skapas i relationer och uttrycks genom kroppshållning, ansiktsuttryck, 

gester och ord. Barn försöker förstå andra barns bevekelsegrunder genom deras sätt att 

agera.81 Det är inte uteslutande fråga om förståelse för den andres perspektiv, utan det är 

närheten till det andra barnet – hans reaktioner, kroppsliga uttryck och handlingen och dess 

konsekvenser – som tillsammans bildar en helhet som barnet försöker förstå. Barn är 

intresserade av andra barns reaktioner, prövar deras gränser och iakttar hur de agerar. 

Johansson finner två huvuddrag i barns levda etik, de strider för sina rättigheter och de värnar 

om andras väl. Det handlar som saker som barnen i olika sammanhang värnar om och 

försvarar sin rätt till, men också om rätten att skapa och dela livs- och lekvärldar med 

varandra. När det gäller andras väl kommer det till uttryck på två sätt, både i omsorg om 

andra och genom att värna värdet att inte skada andra. 

     Hur pedagoger förhåller sig när de träder in i barns livsvärld genom att delta i deras lekar 

har Charlotte Tullgren analyserat.82 Hon visar hur de vuxna korrigerar leken i enlighet med 

rådande normer och att de vuxna styr barnen mot det förväntat normala och önskvärda, det 

som jag i den här uppsatsen kallar inkulturation. Så undviker de vuxna att leken blir alltför 

”vild” och att teman död och våld styrs mot mer accepterade lekinnehåll. Tullgren, som utgår 

från Foucaults maktteori, menar att denna styrning sker med hjälp av pastorala tekniker. Detta 

innebär att de vuxna kan skapa kunskap om barnets situation genom att barnen i leken 

uttrycker och berättar om sig själva, och att de vuxna därigenom bättre kan leda dem mot det 

önskvärda. Den pastorala styrtekniken innebär också att de vuxna har en inbjudande attityd; 

visar humor, inbjuder till aktivitet, erbjuder hjälp och stöd t ex, och lämnar en mer auktoritär 

roll till förmån för en mer demokratisk som ett led i sin styrning. 

   

                                                 
81 Johansson, Eva (2000) ”Små barns etik växer ur lyhördhet”, ur LOCUS nr1/00, s. 6-22. 
82 Tullgren, Charlotte (2004) Den välreglerade friheten- att konstruera det lekande barnet. Malmö högskola, 
Institutionen för lärarutbildning. 
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Barnsamtal som forskningsmetod 

Barn betraktades länge som otillförlitliga som informanter i forskning om sina egna liv. Man 

ansåg att de inte kunde lämna saklig eller ”sann” information om sig själva och sitt liv, om 

hur det är att vara barn.83 Deras påstådda otillförlitlighet bestod till lika delar av att man 

ansåg att barn inte kan skilja mellan fantasi och verklighet, och att de inte kan förstå de 

komplexa förhållanden forskaren ville ta reda på mer om, som till exempel 

omvärldsförståelse. Det som framstod som barns bristande kompetens, skulle vi idag förstå 

som att barn kan tolka vuxnas frågor på ett annat sätt än den vuxne avsåg.84  

      I den Piagetanska traditionen, där syftet var att mäta barns kognitiva utveckling, stod den 

vetenskapliga sanningen i fokus, och i den intervjumetodik han och hans efterföljare 

utvecklade delades barnens svar in i olika kategorier beroende på vilket värde utsagorna 

kunde tillmätas.85 Idag anstränger sig forskare att försöka få tag i hur barns egen förståelse för 

sitt liv och sitt livssammanhang ser ut.86 Barn betraktas som tillförlitliga informanter, och den 

stora frågan är istället hur både forskare och pedagoger kan närma sig barns livsvärld och 

förstå den.  

     För att få tillgång till barns livsvärld fordras sensitivitet och respekt, och inte minst tid.87 

En förutsättning för att möta barn och kunna skifta till barns perspektiv är närvaro och närhet, 

i både fysisk och psykisk bemärkelse.88 Dessutom fordras att den vuxne är medveten om att 

hennes egna erfarenheter, föreställningar och värderingar påverkar hennes försök att se 

världen med barnets ögon.  

    Trots att barns egna utsagor fått allt större betydelse inom forskningen har jag funnit 

relativt lite skrivet om barnsamtal som forskningsmetod. Hur man samtalar med barn om hur 

de reflekterar över sina egna lärprocesser skriver Doverborg och Pramling89 om i en bok som 

används flitigt inom förskolan. För andra forskningssamtal tycks den antologi om 

barnintervjuer som forskningsmetod som kom redan 1989 vara unik i sitt slag. Jag har också 

funnit en dansk antologi från 2000 med titeln ”Børn som informanter”, och en 

                                                 
83 Pramling, Ingrid (1989) ”Att se världen genom barnets ögon” Barnintervjun som forskningsmetod. Red: 
Lindh- Munther Agneta. Uppsala Universitet, Centrum för Barnkunskap nr 1 1989. 
84 ibid. s. 87. 
85 Piaget, Jean (1982) The childs conception of the world. London, Paladin. 
86 Andenæs, Agnes (1989) ”Om bruk av tid og rom som hjelpemidler ved intervjuer av barn på 4-5 år.” 
Barnintervjun som forskningsmetod. Red: Lindh-Munther Agneta, Uppsala Universitet, Centrum för 
Barnkunskap nr 1 1989.  
87 Andenæs (1989) s. 45. 
88 Johansson (2003) s. 44. 
89 Doverborg, Elisabeth & Pramling Samuelsson, Ingrid (2000) Att förstå barns tankar. Metodik för 
barnintervjuer.Stockholm, Liber. 
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psykologexamensuppsats från 2002.90 Det mesta som är skrivet om samtal med barn handlar 

istället om diagnostiska eller terapeutiska samtal.91 En forskningsintervju skiljer sig från 

sådana samtal, även om man i båda har nytta av en ”icke-vetande hållning”, vilket innebär att 

man medvetet bortser från det man ”vet” i syfte att förstå den andres upplevelse, och att 

lyssna aktivt till barnet och ställa fördjupande frågor i syfte att fånga barnets mening.92  

      Ett idealiskt samtal är genuint ömsesidigt, men det är sällan samtal i verkligheten. Som 

forskare handlar det om att vara medveten om och kunna hantera kulturellt förgivet tagna 

positioner, som barns underordning och vuxnas definitionsmakt, både i själva 

samtalssituationen och i tolkningen av samtalet. I samtal med barn ska man eftersträva 

ömsesidighet, jämbördighet och symmetri, trots att detta i realiteten inte går att etablera fullt 

ut.93 I ett asymmetriskt förhållande, som mellan en forskare/pedagog och barn, är det alltid 

den vuxnes ansvar att skapa tillit och ömsesidighet i den samspelssituation samtalet innebär. 

Samtidigt är relationen alltid dialektisk, och den vuxne och barnet påverkar varandra 

ömsesidigt.  

     Att samtala med barn handlar både om att kunna ställa frågor som för samtalet framåt och 

att lyssna till vad barnet har att säga, utan att ”ge” barnet vårt vuxna svar. Barn är ofta 

lyhörda och försöker pejla in vad det är den vuxne är ute efter.94 Den vuxne har ofta ett 

bestämt syfte med sitt samtal. Det är också lätt att styra barnet genom sina frågor.95 

Förutsättningslöshet och en hållning som präglas av tillerkännande är viktiga redskap för att 

etablera ett gott möte och förutsättningar för samtal. Det innebär att kunna lyssna in barnet, 

vara nyfiken på och villig att delta i och gå in i barns livsvärld. För att samtal med barn ska 

bli meningsfulla är det angeläget att den vuxne förstår och möter den individuella 

samtalsmodell, uppbyggd av tidigare samtalserfarenheter, som varje barn bär inom sig.96 

Också spegling är centralt i en tillerkännande hållning.97 När man speglar barnet, genom att 

                                                 
90 Lindh-Munther, Agneta (1989) red: Barnintervjun som forskningsmetod. Centrum för barnkunskap, nr 1 
Uppsala Universitet. 
    Jørgensen, Per & Kampmann, Jan (red): Børn som informanter. Børnerådet, Köpenhamn. 
    Rudh, Agneta (2002) ”Att blicka ut i världen genom barnets ögon – perspektiv och metodik i samtal med 
barn” Psykologiska Insitutionen, Stockholms Universitet (opublicerat arbete). 
91 Som t ex Øvreeide, Haldor (2001) Samtal med barn. Studentlitteratur, Lund. 
92 Kragh Müller, Grethe (2000) ”Børn siger så meget – forstår de voksne?” i Jørgensen, Per & Kampmann, Jan 
(red): Børn som informanter Børnerådet, Köpenhamn. 
93 Tiller, Per Olav (1991) ”Barneperspektivet – om å se og bli sett” i Norden nr 1, Center for barnehageforskning, 
Trondheim. 
94 Skantze, Ann (1989) ”Att förstå och beskriva världen från barnets perspektiv” Barnintervjun som 
forskningsmetod. Red: Lindh-Munther Agneta, Uppsala Universitet, Centrum för Barnkunskap nr 1 1989. 
95 Alskog, Ilse (1989) ”Att intervjua barn” Barnintervjun som forskningsmetod. Red: Lindh-Munther Agneta, 
Uppsala Universitet, Centrum för Barnkunskap nr 1 1989.  
96 Øvreeide. 
97 Kragh Müller, s. 96. 
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exempelvis upprepa det barnet sagt, kan barnet bekräfta om man förstått det rätt, eller 

korrigera den vuxne om denne inte har förstått eller fattat fel. Den norska forskaren Brit Eide 

menar att ett samtal mellan vuxen och barn som bygger på tillerkännande karakteriseras av 

följande kvaliteter:98

1. Den vuxne och barnet riktar sin uppmärksamhet mot samma sak, som till exempel 

tittar på ett föremål, gör något tillsammans eller samlar sina tankar kring samma 

tema.  

2. Den vuxne tar ofta ögonkontakt med barnet medan de pratar.  

3. Den verbala och ickeverbala kommunikationen stämmer överens, det verbala åtföljs 

av samstämmighet i blickar, kroppshållning och rörelser.  

4. Den vuxne uppmuntrar barnet att uttrycka sina tankar, ställer öppna frågor, nickar och 

ler uppmuntrande och svarar med småord som stöder barnet att fortsätta.  

5. De tar varandras perspektiv; den vuxne försöker få fram barnets syn utifrån dess 

perspektiv och barnet följer den vuxnes intention om det ämne hon vill höra barnets 

tankar om.  

 

    För att närma sig barns livsvärld och få fatt på barns upplevelser av den måste samtal med 

barn utgå från vardagslivets små ”mikro”’-händelser.  Den norska forskaren Agnes Andenæs 

har utvecklat en särskild intervjuform i sin forskning för att få kunskap om barns 

vardagserfarenheter och hur de konstruerar sin förståelse av sig själva. Hon menar att barn 

behöver annorlunda, mer konkret hjälp än vuxna för att kunna berätta om det som intervjuaren 

behöver få tillgång till för att kunna ställa relevanta och fördjupande frågor. Tiden och 

rummet blir viktiga hjälpmedel för barnet, och intervjuaren kan låta barnet lotsa henne genom 

sin dag genom att konkret röra sig genom de rum där barnet vistas. På det sättet visar 

intervjuaren att det är barnet som är experten på sitt eget liv och det som sker där. Barnet blir 

en värd som lotsar intervjuaren runt. Samtidigt visar intervjuaren, med sina frågor, att det är 

hon som styr själva samtalet.99 Andenæs menar att det här arbetssättet skapar en ömsesidig 

förväntan och förståelse kring att det är barnets föreställningar som är de viktiga.  

    Också den danska psykologen Grethe Kragh Müller menar att man i samtal med barn är 

hjälpt av att ta med lek, teckningar och annat, både för att bereda barnet många olika 

uttrycksmöjligheter, och för att själv få en bredare bild av barnet. Oavsett hur barnet uttrycker 

                                                 
98 Eide, Brit (1989) ”Eit anerjennande forhold mellom barn og intervjua – er det mogleg?” Barnintervjun som 
forskningsmetod. Red: Lindh-Munther Agneta, Uppsala Universitet, Centrum för Barnkunskap nr 1 1989.  
99 Andenæs, Agnes (1989) s. 58. 
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sig – i bild, lek eller samtal – är det som forskare viktigt att vara uppmärksamt på hur barnets 

”energi” rör sig.100 Barnet kan undersöka material, leksaker eller samtala, och sedan plötsligt 

”sätta igång” och berätta, när något i dess upplevelse har stor betydelse för barnet. 

 

Metod, material och genomförande 
Uppsatsen grundar sig på en explorativ, kvalitativ studie i förskolemiljö av fyra barns vardag 

och självupplevelse så som den yttrar sig i samtal och samspel i förskolan där forskaren 

försöker utgå från barnens perspektiv. Analysen utgår från ett relationspsykologiskt, 

socialkonstruktionistiskt och narrativt perspektiv.  

Studiens genomförande 

Förskolechefen vid förskolan informerades under ett ledningsmöte om studiens syfte och 

planerade genomförande. Pedagogerna informerades vid en arbetsplatskonferens. 

Föräldrarnas tillstånd inhämtades. I inledningsskedet samtalade jag med chefen och de 

pedagoger som arbetar på den förskola som deltog i studien om barns livsberättelser och deras 

tankar kring detta.  

   När studien startade samtalade jag med pedagogerna ännu en gång och bad dem berätta om 

hur en vanlig dag i förskolan ser ut och om barnen på avdelningen för mig. Den formella 

struktur som dagsrytmen på förskolan utgör blev basen för de livsberättelsesamtal jag sedan 

hade med barnen. Vid samlingen den första dagen presenterade pedagogerna mig för barnen 

som en ”som vill veta mer om vad barn tycker är viktigt”, och jag samtalade en stund med 

barnen om hur barnen upplever att det är att ”gå på dagis” och vad som de tycker är viktigt i 

sina liv. (I samtal med barnen har jag lagt mig vinn om att använda deras egna uttryck istället 

för de pedagogiskt korrekta - barnen i min studie kallar förskolan för dagis och när de talar 

om pedagogerna säger de antingen den aktuella pedagogens namn eller ”fröken”.)  

    Också barnen fick möjlighet att ta ställning till om de ville delta, det vill säga samtala med 

mig eller ej. När ett barn som först var villigt att delta senare gav ett annat intryck och drog 

sig undan ett mer planerat samtal respekterade jag självfallet detta.  Jag vistades 10 dagar på 

förskolan och under mina deltagande observationer ”punktmarkerade”, det vill säga följde jag 

de fyra barnens rörelser och aktiviteter genom rummen. När tillfälle bjöds samtalade jag med 

dessa barn. Samtalen var både spontana, som t ex när jag bjöds med att delta i en lek eller ett 
                                                 
100 Kragh Müller, s.95 
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sampel, och mer planerade, som när barnen fick berätta om sin förskoledag i 

livsberättelsesamtalet. Dessutom genomfördes tre stycken samtal i grupp där sex stycken 

femåringar deltog. Under dessa samtal hade jag förberett specifika frågeområden som jag ville 

veta mer om. 

   De barn jag följde närmare valdes ut slumpmässigt på det sättet att jag tillsammans med 

pedagogerna gick igenom vilka barn i femårsåldern som fanns på avdelningen de aktuella 

dagarna och hade vistelsetider som liknade mina observationstider, så att jag skulle få en så 

bred bild av dem som möjligt under den korta tid vi var tillsammans. Jag valde medvetet bort 

de barn som pedagogerna beskrev som i behov av särskilt stöd. Därefter valde jag ut två 

pojkar respektive flickor för att få en jämn könsfördelning. En viktig anledning till att jag 

valde barn i femårsåldern var barnens språkliga kompetens. Jag valde medvetet de äldre 

förskolebarnen eftersom jag ville samtala med dem om deras intryck och upplevelser i 

förskolan.  

Forskningsinformation 

Jag undviker att använda termen ”datainsamling”. Ett sådant begrepp leder tankarna till att det 

skulle kunna finnas några ”rena” eller ”sanna” data som väntar på att samlas in. Enligt mitt 

synsätt är det inte så. Vare sig forskaren hämtar information från egna observationer, 

videoinspelat material, intervjuer eller samtal, så är den information hon tar emot alltid både 

ett urval och en tolkningsprocess i flera steg.  Den del av forskningsarbetet som sedan, när 

forskaren tagit emot informationen, tar vid kan man likna vid en skapande process. Materialet 

plockas isär och sätts ihop på olika sätt, tolkningen rör sig från del till helhet och tillbaka till 

del igen. Först när alla delar hänger samman och bildar en begriplig helhet är tolkningen klar. 

Vägen dit är ofta lång och ibland strävsam och svår.  

 

     Den information som ligger till grund för uppsatsen är: 

1. Enskilda livsberättelsesamtal med fyra barn. 

2. Informella barnsamtal under lek och samspel under de dagar observationer gjordes. 

3. Deltagande observationer under sammanlagt 5+5 dagar. 

4. Gruppsamtal med sex barn vid tre tillfällen. 

5. En uppföljningsdag med deltagande observationer och samtal. 
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Metoder 

Livsberättelsesamtal 

Jag har aktivt använt mig av Andenæs tankar om tid och rum som hjälpmedel101, och bett 

barnet berätta om sin dag i förskolan, alltifrån det kommer tills det går hem igen, och vi har då 

rört oss runt i förskolans lokaler under tiden som barnet berättat hur det ser på sig själv som 

förskolebarn.  Vi har kallat detta samtal för rundtur. 

     Som samtalspartner är jag aktivt regisserande, jag har ansvaret för samtalets kvalitet och 

hjälper barnet berätta genom konkreta frågor. Detta förhållningssätt bidrar till en tydlighet 

samtidigt som det sker i en lekfull form som spelar på föreställningsförmåga; ”Vi leker att det 

var morgon och du kom in här i tamburen – vad brukar hända då?” Det barnet spontant 

berättar om följs också upp av frågor, så att vi har samma fokus under samtalets gång. 

     Varje livsberättelsesamtal tar sin början i tamburen med att jag ber barnet visa var det har 

sin plats och sedan ställer frågor om hur det brukar gå till när barnet kommer till förskolan på 

morgonen, som t ex: Vem är det som följer dig till dagis på morgonen? Var hänger du dina 

kläder? Hur tar du adjö av din mamma/pappa när hon/han ska gå till jobbet/skolan? Sedan ber 

jag barnet visa och berätta för mig vad han/hon brukar göra när han/hon kommer in på 

avdelningen, vem barnet pratar med, leker med etc och utifrån barnets svar frågar jag vidare. 

Om ett barn spontant tar upp något som anknyter till temat att göra sig hörd och bli lyssnad 

till, ställer jag följdfrågor för att fördjupa min förståelse av hur just det här barnet upplever 

sina möjligheter att göra sig hörd och bli lyssnad till. Så tar vi oss igenom förskolans 

dagsstruktur, som jag sedan tidigare fått presenterad av pedagogerna. Barnet får på det sättet 

konkret stöd, dels genom att vi befinner oss på den plats som vi talar om och dels genom den 

kända dagsstrukturen, att berätta om det som är viktigt ur just det här barnets synvinkel vid 

olika tillfällen under dess dag i förskolan. 

Deltagande observation 
Att använda sig av deltagande observationer är en forskningsmetod som jag är väl förtrogen 

med efter mer än tjugofem år inom fältet. Vid deltagande observationer eftersträvar man inte 

den tillbakahållna, neutrala position som man gör vid icke-deltagande observationer. Man kan 

emellertid välja hur deltagande man vill vara. Jag valde att följa de barn jag ville studera 

närmare genom deras rörelser under dagen och i förskolans olika rum utan att tränga mig på. 

Min position var alltså neutral i den bemärkelsen att jag inte deltog i vanliga vuxensysslor, 

                                                 
101 Andenæs (1991). 
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utom när barn uttryckligen bad mig om hjälp exempelvis vid påklädning, under måltid eller 

vid konflikt. Inte heller initierade jag samspel med barnen under de deltagande 

observationerna. Istället satte jag mig diskret på sandlådekanten när barnen lekte i den eller 

närheten av den, eller på golvet i lekrummet en bit ifrån barnens lek. Om barnen inviterade 

mig att delta i deras lek gjorde jag det, likaså om barnet tog initiativ till samtal. Detta gjorde 

jag för att bättre kunna förstå livsvärlden ur barnens perspektiv. Det här neutrala 

förhållningssättet gör att barn ganska snart uppfattar att forskaren inte är som andra vuxna, 

utan mer som ”ett stort barn”102, eller som en gäst: ”Vems mormor är du?” frågade ett av de 

yngre barnen när jag varit där i två dagar.  

    Innan mina observationer startade hade jag förberett pedagogerna på hur jag skulle bete 

mig. Jag hade också försökt förbereda mig själv genom att fundera över hur och när jag skulle 

ingripa om exempelvis konflikter uppstod mellan barnen och inga andra vuxna var i närheten. 

Jag valde att ingripa och stoppa barnen om jag såg en kränkning, men utan att tillrättavisa 

barnen så som pedagoger brukar göra. Under mina observationer hände detta endast vid två 

tillfällen och rörde inte något av de barn som ingår i studien. 

   Att använda deltagande observationer som forskningsmetod har sina speciella svårigheter. 

Dels översätter forskaren sina observationer från en livsvärld till en annan, vilket kräver 

tolkningar i flera steg. Dels måste forskaren göra särskilda etiska överväganden, eftersom 

positionen som vuxen uttolkare är helt annorlunda än barnets position, och ändå försöker 

forskaren genom att leva sig in i barnets livsvärld att identifiera sig med barnet för att få veta 

något om vilken barnets upplevelse är. En viss grad av osäkerhet när det gäller hur korrekta 

dessa översättningar och tolkningar av barns utsagor är måste man acceptera.103

Gruppsamtal 

Vid tre tillfällen samtalade jag med hela femårsgruppen. Under dessa samtal deltog förutom 

de fyra barnen också Alva och Olof, som egentligen inte ingår i studien men som gärna ville 

vara med och samtala. Dessa samtal startade med att jag presenterade det tema jag ville prata 

kring, som vad barn behöver för att må bra, hur vuxna lyssnar på vad barn vill säga och vad 

som är viktigt att få berätta för vuxna. I förväg hade jag tänkt igenom och formulerat några 

frågeställningar som jag ville få belysta kring varje tema, men undvek att ha färdiga frågor 

med mig till samtalet utan lät barnen visa vägen genom sina reflektioner. Istället var jag mån 

om att ställa öppnande frågor som lyfter fram barnens erfarenheter och synpunkter. Under 
                                                 
102 Ivarsson, Pia-Maria (2003) s. 75, och Corsaro, William (1997/2005).  
103 Kampman, Jan (2002) ”Barns perspektiv” i Jørgensen, Per & Kampman, Jan(red) Børn som 
informanter.Børnerådet. Köpenhamn. 
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samtalen, som genomfördes vid bordet i arbetsrummet där vi var själva, fick barnen också rita 

ner sina synpunkter. Samtalen varade mellan tio och tjugo minuter. 

 

Barnens berättelser 
Här inleder jag med att presentera förskolan för att sedan presentera min 

forskningsinformation i form av de fyra barnens livsberättelser. I första hand är de baserade 

på barnens egna utsagor. Livsberättelserna är min tolkning, men skrivna i jagform. Till 

skillnad mot de utdrag ur egen loggbok som finns med i uppsatsen har jag i liveberättelserna 

valt att skriva grammatiskt korrekta satser och ta bort språkliga fel. Jag har vinnlagt mig om 

att förmedla barnens röster och personliga uttrycksformer. Av etiska skäl och respekt för 

barnens integritet är alla namn på personer och platser fingerade.  

 

Förskolan Apelsinen 

Förskolan Apelsinen är en nybyggd kommunal förskola i en förort till Stockholm. Den ligger 

insprängd mellan ett etablerat villaområde och ett nybyggt område med flerfamiljsbostäder. 

Gården består av en plan med gräsmatta, klätterställning och en slingrande asfalterad gång 

som ofta används som cykelbana. Sex gungor är omgärdade av ett staket med grind. Inom tio 

minuters promenadavstånd finns ett skogsområde som förskolan besöker flitigt. Apelsinen 

består av två avdelningar, och här arbetar sexpedagoger och trettioåtta barn i åldrarna ett och 

ett halvt till fem år. De äter alla måltider tillsammans i matsalen på Klyftan, som resten av 

dagen är de små barnens lekrum och också fungerar som samlingsrum när alla barn deltar i 

storsamlingar. Kärnan kallas de stora barnens avdelning, där arbetar pedagogerna Karin, 

Ingrid och Anders (som också arbetar med de små barnen) tillsammans med tjugo av barnen 

som är mellan tre och ett halvt och fem år. Kärnan består av två stora rum, arbetsrummet och 

lekrummet, och ett mindre lekrum som kallas familjevrån, med miniatyrkök och 

utklädningskläder. Utanför dessa rum ligger en stor hall som ansluter till de små barnens hall, 

och ett tvättrum. Fram till frukost klockan nio är det fri lek. Sedan är det en kort samling där 

barnen delas in i olika forskar- och lekgrupper. Klockan elva äter man frukt och sedan vilar de 

små barnen. De har samling igen på sina avdelningar strax före klockan ett, då de äter middag. 

Klockan två går alla ut. Om vädret tillåter är man ute till klockan fyra, sedan har man 

ytterligare en fruktstund och fri lek. 
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Alex berättelse 

Alex är det första barn jag samtalar med. Direkt efter den första dagens samling, där 

pedagogen Karin presenterat mig och jag samtalat med barnen om varför jag är där, tar han 

mig vid handen och säger: ”Jag är ettan!” Så går vi ut i tamburen och han börjar berätta om 

sin förskoledag. Alex berättar spontant och är mycket verbal och aktiv under både 

livsberättelsesamtalet och under de övriga samtalen. Han frågar om jag vill vara med när han 

och tre andra pojkar leker sjörövare i klätterställningen och ber mig plocka fram bra legobitar 

när han, Menie och Edmund bygger på sin dinosaurus. 

 

Det är pappa som skjutsar mig i bilen till Apelsinen. Jag och Alma, min lillasyster, sitter bak. 

Hon har en stol, men jag har en kudde, för jag är stor nu. Jag går på Kärnan och Alma på 

Klyftan, men på morgonen är vi alltid tillsammans. Jag brukar springa i förväg in, för Alma vill 

alltid att pappa ska bära henne. Hon är jättesur på morgonen, men när jag vaknar – oj, är det 

redan morgon – jag vaknar mycket snabbare än hon, så jag kan springa in på dagis. Sen klär jag 

av mig, jag hänger närmast dörren till vårt arbetsrum. Det här är min reflex, den ser ut som en 

fladdermus. Det är en Batmanreflex. Alma hänger längre bort. Pappa får hjälpa henne med 

innetofflorna. Sen pussas och kramas vi, och pappa går och vi står vid fönstret och vinkar. När 

Karin är där brukar hon också vinka med oss. Men när det är Ingrid som jobbar först då går vi in 

till henne sen. Det brukar inte vara så många barn när vi kommer, för klockan är bara halv åtta, 

men sen kommer alla på en gång nästan. Jag brukar först vara med Alma, men sen när mina 

kompisar kommer leker jag med dom och då leker Alma med sina kompisar. När jag är med 

Alma så tittar vi i böcker, eller ritar. Men sen kommer Olof och då leker vi eller spelar 

spindelspelet, vi kallar det för Spiderman, för ibland hinner vi inte börja leka innan det blir 

frukost. Då har alla barnen kommit. Det är 38 barn på Apelsinen och vi äter alla tillsammans i 

matsalen. Man får ta själv. Jag tycker inte om gröt. Det behöver jag inte ta. En gång tog jag bara 

mjölk och kanel, men det blev äckligt. Nu tar jag bara mjölk. Olof och jag sitter nästan alltid 

tillsammans, utom en gång när vi hade varit hos mormor och nästan kom för sent till frukost, för 

vi har sovmorgon när vi är hos mormor. Det är bra för då hinner Alma vakna färdigt och då 

bråkar hon inte i bilen. Efter frukost är det stora samlingen och man säger vem som är här och 

vem som är ledig och sjunger och sen är det olika grupper. Ibland är vi ute och ibland inne och 

ibland är man inte i nån grupp och då kan man bara leka hela tiden. Det är de vuxna som 

bestämmer vilken grupp man är med i. I grupperna gör man nya saker, till exempel förut hade vi 

dinosaurusar och då får man berätta vad man vet om det, och sen jobbar man och lär sig mer. 

Edmund kan mest om dinosaurusar av alla barn. Flickorna tycker inte det är så kul med 
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dinosaurusar, men då kan de göra nåt annat. När vi leker är vi Batman och Robin. Jag får alltid 

vara med och leka. Det är den som börjar en lek som bestämmer. Olof och jag bestämmer 

tillsammans. När man leker får man säga hur man vill att leken ska vara. Om man vill vara med, 

säger man det. Ibland får nån av de små vara med, annars leker vi som är stora barn. Man är stor 

när man är fem. Edmund är med ibland, fast han är inte så bra på att bestämma. Ibland leker jag 

med Engla och Menie och Alva i familjevrån. Vi leker att vi är en familj och jag brukar vara 

pappan. Ibland säger Menie att jag ska vara hund. Då brukar jag vara en busig hund. Ibland 

leker vi allihopa, och då är det en vuxen med och leker. Det är roligt.  

    Vi äter middag klockan ett. Då har de små barnen sovit redan. När Alma vaknar brukar jag 

pussa lite på henne så hon blir glad. Innan dess är det lilla samlingen. Då pratar man om vad 

man gjort på förmiddagen. När man ska säga måste man ha talstenen, då måste man vänta på sin 

tur. Det är bra, fast lite dåligt också, för man vill säga nu, och då (visar genom att vrida sig fram 

och tillbaka på stolen) … jag brukar sätta mig på händerna.  Sen sjunger vi, eller så berättar 

Karin eller Ingrid en saga. Karin brukar inte ha nån bok, hon kan berätta, för hon kan sagan 

utantill nästan. Ingrid brukar läsa. Båda är lika bra, tycker jag. Karin för att det blir så 

spännande och Ingrid för att man får se bilderna. Och sen får de som är med i dukagruppen gå 

och duka och sen äter man. Det är fröken som läser på en lista vilka som är i dukagruppen. Det 

är alltid god mat, utom strömming, fast den var kul att rensa. Då var jag och Engla och Alva i 

köket och stekte dem. Strömmingar finns i vårat hav, och på andra sidan Sverige byter dom 

namn till sill och blir större. Jag undrar om strömmingarna är sillarnas barn? Jag tror det i alla 

fall. 

     Efter maten går alla barn ut, fast inte alla vuxna. Några stannar inne. De planerar. Jag vet inte 

vad de gör då, men det är till nästa dag. Ute brukar jag gunga eller cykla eller klättra i vår 

klätterställning. Jag kan klättra högst upp i nätet, men inte över stången där. Bara Olof kan det. 

Han är störst av alla barnen på Apelsinen. Han är min bäste kompis. Bäst är när vi leker 

sjörövare och då brukar jag kika genom kikaren på våran klätterställning. Ibland bråkar vi om 

vems tur det är. Man ska stå först i kön. Ibland tränger jag mig. Det finns fyra gungor och två 

bebisgungor för småbarn som Alma. Är det upptaget i alla gungor kan man fråga: ”Får jag 

gunga?”, och då får jag det om det är Engla eller Olof eller Edmund. Menie kan vara ganska 

dum. Jag brukar inte leka med henne. Hon vill bara bestämma, och sen gör hon inte som man 

bestämt ändå. Jag har sagt åt hon, men det hjälper inte. Karin säger att Menie är envisast i 

världen. Om man vill att en vuxen ska lyssna på en, om man är lessen eller om nån varit dum 

mot en, då får man liksom säga till: ”Vet du en sak?” kan man säga. Man säger bara till den 

fröken som är här. Ibland när jag pratar med min mamma och hon inte lyssnar, då säger hon 

bara ”mmm” och så fortsätter hon bara. En gång skrek jag till henne: ”Mamma, lyssna då!” och 

när hon fattade att jag blev arg så lyssnade hon. 
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    Vi är ute jättelänge. Ibland blir det nästan mörkt innan vi går in. Då är alla törstiga och vi 

dricker vatten och sen äter vi frukt. Och sen börjar mammorna och papporna komma för att 

hämta sina barn. Min mamma kommer halv fyra. Ibland har vi inte hunnit gå in då och inte ätit 

nån frukt heller. Jag blir alltid glad när hon kommer, men sen måste vi gå hem, för det är ju 

pappa som har bilen. Mamma bär Alma, annars kommer vi aldrig hem. Ibland blir jag sur för 

jag är också trött och vill att hon ska bära mig också. 

 

Englas berättelse 

Den tredje dagen jag är på Apelsinen vill Engla göra sin rundtur. Hon är språkligt aktiv och 

spontan. Vid ett tillfälle under observationerna när Engla blir utesluten ur leken kommer hon 

spontant till mig och vill prata om det. Hon bjuder in mig att delta med henne och Alva i lekar 

både ute och inne. Dagen efter vårt livsberättelsesamtal leker hon och Alva rundtur, en lek 

som utvecklas ute senare under dagen och involverar allt fler barn. Också jag inbjuds att delta. 

Till sist är den en slags kull-lek i klätterställningen.  

 

Det är mamma som kommer med mig på morgonen. Sen åker hon och Saga till skolan. Hon 

hämtar mig först också, så får jag följa med till skolan och hämta Saga. Då blir det rättvist. Saga 

är min storasyster. Hon tror hon kan allting bara för att hon börjat skolan, men det kan hon inte. 

Jag kan en sak som hon aldrig gör – jag kan leka Batman. Det skulle hon aldrig göra. Hon säger 

att tjejer inte leker Batman! Men jag gör det! Min mamma säger att vi inte ska bråka. Jag gör 

inte det heller. Men Saga, hon retas. 

    Först när jag kommer hänger jag upp min jacka på kroken och ställer skorna på hyllan. Det är 

skostopp efter tamburen, annars skulle vi få sand överallt, säger Ingrid. Jag har en jacka till, som 

jag brukar ha när vi leker ute. För den som jag går hit och hem i är så fin, jag vill inte att den ska 

bli smutsig. Den är rosa och så är det lite silver och det är mina bästa färger. Alva tycker mest 

om guld. Alva är min bästa kompis på dagis. Vi hänger bredvid varandra, och vi sitter bredvid 

varandra och vi bor bredvid varandra också. Ibland går jag hem med henne och ibland går hon 

hem med mig. Ibland går hon hem med Menie också, men det har jag aldrig gjort. Fast hon har 

gått hem med mig. Jag brukar rita eller läsa på morgonen när jag kommit, eller så brukar jag och 

Alva och ibland Menie leka. Jag leker med Edmund också. Det är vi som leker Batman. 

Edmund är kär i mig. Jag gillar honom också. Men jag vet inte om jag är kär i honom. Saga 

brukar reta mig och säga att vi är ihop. Det är man när man är kära i varandra. Sen gifter man 

sig och då blir man familj istället. 

   När jag och Alva och Menie leker är vi oftast i familjevrån och leker familj. Då är vi mammor 

och dockorna är våra barn. Det finns fyra dockor, två är flickbebisar och två är pojkbebisar. 
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Dom är våra barn. Ibland är Alva och Menie orättvisa. En gång höll de för dörren så jag inte 

kunde komma in i familjevrån. Jag fick inte vara med. Då blev jag ledsen och ville bara bort. 

Ibland säger jag till en vuxen. Om man är lessen eller så, då vill man inte prata med alla. Min 

bästa fröken är Karin. Hon är snäll. När Menie tog min Bratz (en slags docka) igår slog jag till 

henne och sen grinade hon och då fick Karin hjälpa oss bli sams, för Menie var ledsen och jag 

var arg. Men en gång när jag inte fick vara med dem och leka sa hon bara: ”Hitta på nåt annat!”. 

Då sätter jag  mig i soffan och läser istället. Eller så går jag till killarna och leker med dem. Vi 

kan vara Batman eller familj. Jag tycker om att vara i stora rummet och bygga med lego eller 

kaplastavar också. Bäst på att bygga av flickorna är Menie. Av pojkarna är det Edmund. Han 

kan lära mig mer om det. När vi har grupper, efter att vi ätit frukost, då är det jätteolika vem 

man är tillsammans med. Det är de vuxna som bestämmer och det är för att alla ska lära känna 

varandra och för att man ska lära sig olika saker. En gång blev Menie skitarg när inte hon fick 

vara med mig, Alva och Alex. Det var när vi skulle arbeta med fisk. Hon ville inte vara i den 

gruppen som Karin bestämt och sen pratade dom jättelänge och sen fick hon bara leka. Menie är 

väldigt envis. Hon vill jämt bestämma. Förut jobbade vi med dinosaurusar och då var vi nästan 

alla stora barnen, ja vi var alla; Olof, Alex, Edmund, och så jag och Alva och Menie. Vi är störst 

av de stora barnen. Det är när man är fem år. Edmund kan mest om dinosaurusar. Han och Alex 

och Menie håller fortfarande på, de bygger en dinosaurus av lego. Anders hjälper dom. Det 

kommer att ta hela terminen, säger han. Det betyder till jul! Puh! Jag tycker mer om när det blir 

färdigt fort. En gång gjorde jag en väv. Det var jättejobbigt! Det tog så här lång tid (visar med 

armarna)! Och man måste byta tråd så här många gånger (visar med fingrarna)! Mest tycker jag 

om när vi har grupp med sagor och gör teater av det. Vi gjorde Pricken förut. Den spelade vi för 

alla föräldrarna sen. Vi fick göra den två gånger för dem. Hundra gånger gjorde vi det själva. Då 

sa Karin sagan och så gjorde vi det som hon sa. När jag blir stor ska jag jämt hålla på med 

teater. Då är det bra att man får pröva det på dagis.  

    Efter grupperna är det samling och mat. Ibland är jag så trött på samlingen att jag inte orkar 

sitta upp och säga vad jag jobbat med och vad jag lärt mig. Jag tycker vi skulle äta först och sen 

prata. Men Karin och Ingrid säger att det är bättre att prata först medan man kommer ihåg vad 

man gjort. Det är de vuxna som bestämmer på dagis. Om man är ute, då måste man fråga om 

man får gå in istället… och om nån varit dum mot en, då måste man säga det till dem, så att de 

hjälper barnen. På samlingen har vi en talsten. Det är för att alla ska få prata. Sen går vi ut. 

Ibland har man redan varit ute på förmiddagen och ibland får man välja om man vill gå ut igen 

eller om man hellre vill vara inne. Jag vill hellre vara inne. Det är för att då kan man klä ut sig 

och leka i familjevrån. Man kan säga att det är flickornas rum och att lekrummet är pojkarnas 

rum, för det är mest flickorna som leker här och pojkarna där. Fast jag leker med pojkar också. 

När vi är ute så gungar vi mest. Är alla gungor upptagna så kan man fråga om man ska dela. 

Annars kan man klättra i klätterställningen. Under den är en koja. Där brukar vi bo. Då kan man 

 31



laga mat i sanden. En gång fick jag en hel hink sand i håret och ögonen och öronen och överallt. 

Det var Sebastian, han är bara jätteliten och går på Klyftan, som kastade den på mig. Jag blev 

jätteledsen och Anders tog bort honom och Ingrid hjälpte mig och jag fick tvätta ögonen med en 

särskild kopp som står i medicinskåpet.  

   Sen i alla fall kommer min mamma och hämtar mig och så kör vi till skolan och hämtar Saga 

och sen kör vi hem. Jag och Saga brukar leka hemma. Eller så leker jag med Alva. Eller själv. 

Hemma kan jag gå till mamma och pappa och berätta om allting. Då bara säger jag det och så 

lyssnar de. Sen äter vi middag och sen leker vi med pappa eller går på simskolan. Sen somnar 

jag. 

     Sen är det nästa dag. Och nästa. Sen fyller jag sex år. 

 

Menies berättelse 

Menie säger att hon inte har tid att prata med mig när jag första gången föreslår att vi ska göra 

vår rundtur på förskolan. Andra gången har hon inte lust. Samma dag som Engla kommer hon 

spontant till mig och vill prata om sin förskoledag. Menie är aktiv och verbal både under 

livsberättelsesamtalet och de andra samtalen. Hon bjuder inte in mig i sina lekar och tar inte 

heller initiativ till samtal med mig. 

 

Hemma är det mamma och pappa och jag och mina systrar som heter Selina och Ebony. Min 

mamma kommer från USA. Där är hälften av alla människor bruna, som jag. Hemma är alla 

bruna, utom pappa. På Apelsinen är jag den enda, för Selina och Ebony går på ett annat dagis. 

Bara jag går på Apelsinen. De ska börja här så fort de får plats. Ibland blir mamma galen för att 

hon måste gå till två ställen med sina barn, men pappa säger: ”Det måste du ändå sen när Menie 

börjar förskoleklass”. Det är nästa år. Sen på eftermiddan är det pappa som måste gå till två 

ställen. Han går först till Mandarinen, där Selina och Ebony går. Sen kommer dom hit. Ibland 

vill jag att han ska komma och hämta mig först, för jag måste alltid snabba mig när de kommer. 

Men pappa säger att det är bekvämast att hämta småtjejerna först… Då brukar jag blänga på 

honom. Då gör man så här (visar genom att sätta händerna i sidorna och stirra ilsket). Då 

skrattar pappa och rufsar mig i håret. Då skrattar jag också. 

    När vi kommer hänger jag upp mina kläder på kroken och så tar jag på mig mina 

innesandaler. De är med lite guld på. De är mina finaste. Guld är min bästa färg. Och det är 

Alvas bästa färg. Engla tycker mer om silver, men det är inte lika fint, tycker jag. Alva och 

Engla är mina bästisar på dagis. Mest Alva. Man leker med sina bästisar helst. Men alla stora 

barnen är mina bästa kompisar, för man ska vara vänlig och så mot andra. Jag tycker om alla 
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barnen, jag tycker om hela världen faktiskt! Mest är tjejer kompisar med varandra och killar 

med andra killar. Det är för att vi inte leker som de.  

    Vi brukar leka före frukost och efter middagen. Det är det bästa, för då får man bestämma 

själv vad man ska göra. Sen är det grupper och då bestämmer de vuxna vilka som ska jobba 

ihop och vad man ska göra. Knäppt, va! Det kan jag själv bestämma. Ibland blir jag jättearg på 

fröknarna, när de ska bestämma – de vet ju inte vad jag vill, det vet ju bara jag! Det är så 

orättvist. Då säger dom att jag är envis. Det säger pappa också. Han säger: Du och mamma är de 

envisaste kvinnorna i världen! Jag är störst av hans flickor och jag ska bli en kvinna som min 

mamma när jag blir stor. Då ska ingen bestämma över mig! Engla, hon ska gifta sig med 

Edmund när hon blir stor. Jag vet inte vem jag ska gifta mig med. Kanske Olof, han är den 

största pojken på dagis och jag är den största flickan. 

   På grupperna är det roligast när vi får bygga på vår dinosaurus. Det är Edmund och Alex och 

jag. Anders brukar hjälpa oss. Först måste man tänka ut hur dinosaurusen ska se ut och sen 

måste man göra en ritning och sen får man bygga. Det är roligast att bygga. Svårast var 

taggarna, men Edmund kom på hur vi skulle göra och sen byggde vi ihop. Anders säger att det 

är bra att vi samarbetar. Det är när man gör nåt tillsammans. Ibland är Edmund en fegis. Det är 

aldrig jag. När man är en fegis, då bestämmer man inte, då får andra bestämma. När vi bygger 

säger Anders att jag ska lyssna på Edmund för han är klok. Han kan tänka ut så bra hur man ska 

göra, som med taggarna. Då får han bestämma och sen gör vi tillsammans igen. 

   På samlingen är det alla barnen på Kärnan. Jag kan namnen på alla barnen, dom på Klyftan 

också. Man måste vänta på sin tur när man är på samlingen. Mest är det frökens tur. Sen ska 

man säga vad man gjort och vad man lärt sig. Ibland får man inte prata klart för alla barnen 

måste få säga. Då måste man lämna från sig talstenen till nästa barn, fast man inte sagt klart! 

Ibland tänker jag fort, fort, men ibland hinner jag inte säga det eller ibland glömmer jag. Jag 

brukar berätta för pappa sen på kvällen när han läst saga. Vet du, att hemma hos mig på 

middagen då pratar alla om viktiga saker; pappa, mamma, jag, Selina och Ebony. Fast Ebony 

hon pratar så här: ”Babadadagaga!”.  Våra fröknar, alla de vuxna på dagis, de lyssnar på vad 

barnen har att säga. För det är deras jobb… fast ibland lyssnar de inte. Man får säga till flera 

gånger, fast ibland hör de inte i alla fall. De säger: ”Vi måste prata om det här”, men så pratar de 

bara själva och då lyssnar de inte. Om jag är lessen då går jag till min bästa fröken. Det är 

Karin. Eller Ingrid. De lyssnar alltid när man är ledsen.  

   Sen är det mat. Jag kan laga mat. Hemma gör pappa och jag mat ibland. Vi gör spagetti och 

köttfärssås eller pannkakor. En gång sa pappa att vi skulle ha köttfärssås i pannkakorna! Knäppt 

va! Jag trodde han skojade, men vi hade faktiskt köttfärssås i dom. Det var gott! Det har vi 

aldrig på dagis. På dagis måste man smaka, det måste man inte hemma. En gång sa Ingrid – ta 

bara en broccoli! Fast jag hatar broccoli. Jag tog ingen. Då la hon en på min tallrik i alla fall! Då 
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blev jag galen på henne! Jag tar själv om jag vill ha! Vi får det, ta själva. Det är bra. Jag tycker 

mest om pasta och ris. Potatis är inget gott, men jag äter det i alla fall. Men aldrig broccoli.  

   Vi går alltid ut efter maten. Jag brukar gunga eller leka i sandlådan. Ibland leker vi pussleken 

med killarna. Då jagar vi dom och pussar på dom och dom försöker komma undan. Jag springer 

fortast av alla flickorna. Det är bara Olof som kan springa fortare. Sen kommer min pappa och 

Ebony och Selina. Ibland vill inte jag gå hem. Då stannar de kvar och så leker vi en stund. Min 

pappa leker också. Anders säger att pappa skulle bli en bra pedagog. Det är så den skolan heter 

som man måste gå på om man ska jobba på dagis. Men min pappa har inte gått den. Han har gått 

på polisskolan. Jag ska också gå den när jag blir stor. Fast först ska jag gå i förskoleklass. 

 

 

Edmunds berättelse 

Edmund drar sig först tillbaka och verkar inte vilja ha någon kontakt med mig. Han deltar 

emellertid i gruppsamtalen, och vid ett av dem får han stort utrymme av de andra barnen, som 

ger honom erkänsla för hans stora kunskaper om dinosaurier. Också jag ger honom 

bekräftelse och efter det samtalet vill han göra sin rundtur på Apelsinen med mig. Vid 

uppföljningstillfället söker Edmund spontant upp mig för att berätta något viktigt. Detta har 

jag infogat sist i hans berättelse. 

 

Jag kommer med min mamma. Ibland cyklar hon och då sitter jag bakpå. Hon följer mig in och 

jag hänger själv upp mina kläder. Jag hänger mellan Olof och Sardie. Olof är störst av alla 

barnen på dagis och starkast. Alla barnen är mina kompisar. Jag har många bästisar; Alex, Olof, 

Måns och alla tjejerna. När jag kommer in säger jag hej till alla barnen. Alex kommer alltid före 

mig, men ibland kommer jag före Olof. Jag ser det i hallen redan, att det är tomt på hans hylla. 

Då kan jag leka med Alex. Vi brukar vara Batman eller dinosaurier. När Olof redan har kommit, 

har de redan börjat leka. Då måste man fråga om man får vara med. När jag inte får vara med 

dom brukar jag gå till Engla. Hon är snällast av alla barnen. Vi leker i familjevrån, eller Batman 

också. Hon är den enda av flickorna som kan leka Batman. Jag vet inte varför de inte kan det, 

men de är inte pojkar och det kanske är en pojklek bara.  

    Jag vill inte ha nån frukost, för jag äter hemma. Men jag sitter med vid bordet och dricker lite 

juice eller mjölk, för alla ska vara tillsammans när man äter. Det har fröknarna bestämt. Det är 

Karin och Ingrid som är fröknar. Ibland kommer Anders in till oss, men han är ingen fröken. 

Och han tycker inte om att man säger fröken till honom. Man ska säga Anders. Han jobbar med 

småbarnen också. Sen är det samling. Ibland får vi vänta jättelänge på de vuxna och då brukar vi 

passa på och busa. Det är Olof som busar mest. Och Alex. Jag är lite busig också. När man 
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busar gör man nåt som man inte får egentligen, eller nåt som är tokigt. Vi gömde pärmen under 

kuddarna en gång. Sen skrattade vi jättemycket när Karin letade överallt och så sa vi att det 

brändes fast det inte gjorde det. Ibland blir Ingrid arg när vi busar. Då ryter hon nästan. Förut en 

gång, när jag var ny, blev jag nästan rädd för henne. Men nu vet jag att hon är snäll. Karin blir 

aldrig arg på oss. Hon blir allvarlig. Det kan man se i hennes ögon. På samlingen, då kan man 

säga vad man tänker på. Alex säger att man kan prata med sig själv inne i huvudet, men det är ju 

inte precis att man pratar, det är mer att man tänker. Man måste ha talstenen. Det är bra, tänk om 

alla skulle prata i munnen på varandra. Behöver man prata med en vuxen, då får man hämta 

dem. Jag hämtar helst Anders. Man får säga: ”Vet du vad jag tänker på?” Det kan vara att man 

kommit på nåt, eller att man vill göra nåt och inte hittar rätt saker till exempel. 

    Sen är det grupper. Vi jobbade jättelänge med dinosaurusar, ett helt år tror jag. Jag kan 

jättemycket om dom. För min pappa har en film om dinosaurusar och sen har jag fått böcker 

som jag brukar läsa. Min bästa är pansarhajen. Den heter megalodon. Den levde för flera 

miljoners miljoner år sedan och hade så här tjockt pansar (visar med händerna), fast bara 

framme. På bakstjärten hade den inget, för då skulle den inte kunna simma. Den hade en käke 

som var som en kniv och var jättestark… 

    Jag kan skriva mitt namn själv. Jag tycker om att rita. Jag och Alex och Menie håller på att 

bygga en stegosaurus av lego. Vi har gjort en ritning först och Anders hjälper oss. Det var 

svårast att tänka ut hur man skulle göra taggarna. Vi har inte så bra bitar i legot på dagis. 

Hemma har jag mycket bättre. 

    När det är mat brukar vi skynda oss in i matsalen, så man får bra platser. Helst vill jag sitta 

med Alex för han är min bästa kompis. Ibland får jag inte det för det finns inte plats. Då sitter 

jag med nån annan. Jag tycker om all mat. Ibland tar jag två gånger. Vi får aldrig mjölk till 

maten. Det får jag hemma om jag vill. Vi får aldrig cocacola heller. Det får jag också hemma 

om jag vill. 

   Sen går vi ut. Jag tycker mest om att cykla. Det finns bara trehjulingar på dagis, fast jag kan 

cykla på riktig cykel med bara två hjul. När det blir vår ska jag cykla till dagis på den, fast nu 

går det inte, för det är lite mörkt både på morgonen och kvällen och halt kan det också vara. Vi 

brukar jaga varann med cyklarna. Då måste man trampa jättefort. En är en taxicykel, då kan 

man stå bakpå. Ibland är småbarnen ivägen när vi cyklar. Alma ramlade en gång och slog sig så 

det kom blod från kinden. Det var äckligt. Hon skrek och skrek fast både Ingrid och Alex 

tröstade henne. Alma är Alex lillasyster. Han älskar henne. Jag har ingen lillasyster. Min 

mamma och pappa har bara mig. Dom älskar mig. Jag älskar dom också. Och Engla. Jag ska 

gifta mig med henne när jag blir stor, och sen ska jag bli pappa och hon mamma med massor av 

lillasystrar. 

    När vi är ute kommer min mamma eller pappa och hämtar mig. Mest är det mamma som 

kommer, för pappa reser mycket. En gång kom inte min mamma eller pappa. Vi hade gått in 
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igen och nästan alla barn hade gått hem och det var bara Anders kvar. Han sa att pappa var 

försenad. Vi spelade spindelspelet – vet du hur många gånger? Katten, musen, tietusen! Sen 

kom pappa äntligen. Vi köpte pizza sen. Annars kommer mamma alltid när vi är ute. 

… 

Vet du en sak? Jag och Olof är vänner nu. Förut tyckte han inte om mig, men nu tycker vi om 

varandra. Vi är vänner. Vi gör nya lekar. Idag har vi gjort stjärtlappsslalom. 

 

 

Vad framträder som viktigt i barnens livsberättelser? 
Efter att jag satt samman samtalen och observationerna av barnen till livsberättelser har jag 

läst dem om och om igen för att söka efter teman som framstår som viktiga. Jag har också 

återvänt till mina anteckningar från samtal och observationer för att fånga upp om där finns 

episoder eller utsagor som stärker det jag läst fram ur livsberättelserna. 

Barns kunskap är personlig 

Varje livsberättelse är unik och speglar just denna individs erfarenhet och förståelse av sitt liv. 

När jag närläser och granskar barnens livsberättelser kommer Polanyis begrepp personlig 

kunskap104 för mig. Det här begreppet täcker in både vad man brukar kalla tyst kunskap och 

förtrogenhetskunskap hos exempelvis sjuksköterskor eller lärare, och avser de hållningar och 

handlingar som medvetet eller omedvetet påverkar dem i deras professionella yrkesutövning. 

På samma sätt går det att i barnens livsberättelser se hur varje enskilt barn utvecklar en 

personlig kunskap, baserad på sina unika erfarenheter av sociala sammanhang både utanför 

förskolan och i den. De visar också att de är väl förtrogna med hur de förväntas vara som 

förskolebarn, och visar hur de samarbetar i den kulturella integrationsprocess som 

förskolevistelsen innebär, samtidigt som de utvecklar olika hållningar och handlingsmönster 

när de utövar sin praktik – att vara förskolebarn. 

     I barnens livsberättelser framträder några teman som är gemensamma för dem. Dessa 

teman har jag valt att beskriva som tillhörighet och inkludering, makt och exkludering samt 

kön som organiserande princip. 

                                                 
104 Polanyi, Michael (1959) Personal Knowledge London, Routledge &Kegan 
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Tillhörighet och inkludering – familj, förskolegrupp och bästisar 

Familjen 

Också om förskolan är det forum där jag möter barnen, och förskoledagen den formella 

struktur som utgör basen för våra livssamtal, så berättar alla fyra barnen spontant och gärna 

om erfarenheter från en annan viktig scen i sin livsvärld –  familjen. Alex visar stor 

samhörighet och ansvarskänsla för sin yngre syster, Edmund kommenterar de starka 

kärleksband som finns mellan honom och hans föräldrar och ger samtidigt uttryck för sin 

längtan efter syskon, Menie är lika envis som sin mamma, hon är pappas stora flicka och ska 

bli polis liksom honom och Engla berättar om relationen till sin äldre syster. Alla har 

erfarenheter av familj i sitt levda liv, var och en på sitt unika sätt, och denna tillhörighet 

framstår både som viktig och självklar för barnen. 

Förskolegruppen 

Tillhörighet är ett centralt tema på olika nivåer i det levda livet också på förskolan. Både 

förskolan som enhet: Menie uttrycker sin tillhörighet genom att i ett samtal rabbla upp 

namnen på alla pedagoger och genom att berätta att hon kan namnen på alla de trettioåtta 

barnen, Alex berättar också om alla barn på Apelsinen och säger: ”…vi äter alla 

tillsammans…”. I förskolan delas barnen in i olika grupper på flera sätt, dels avdelningarna 

med små respektive stora barn, men också i olika arbetsgrupper. Den här indelningen avgör 

barnens möjliga tillhörigheter och är en del av förskolans formella struktur, utformad och 

bestämd av de vuxna. Men tillhörighet förhandlas och beslutas också i de informella 

strukturer, där barnen själva utformar och bestämmer vem som tillhör vilken grupp, i de 

oplanerade handlingar och samspel som förskoledagen är fylld av, framförallt under den fria 

leken.105 Där är det barnen själva som har makt att bestämma. Menie uttrycker denna skillnad 

så här: ”Man leker med sina bästisar helst. Men alla stora barnen är mina bästa kompisar, för 

man ska vara vänlig och så mot andra.” I hennes utsaga hörs också att hon är medveten om 

vilka förväntningar på hur förskolebarn ska vara som finns i vår kultur; man ska vara vänlig 

och så. 

     Barnen är högst medvetna om att de är de största barnen på förskolan, och de talar ofta om 

detta och om sin tillhörighet i denna gemenskap. Däremot talar de påfallande lite om sina 

yngre kamrater på samma avdelning och nästan inte alls om de små barnen på Klyftan. De har 

också sina individuella preferenser inom femårsgruppen; Alex är bästis med Olof, Edmund 
                                                 
105 Ytterhus, s.18. 

 37



med Alex, Engla med Alva och Menie med Alva och Engla. Bästisskapet är inte något 

statiskt, utan kan förändras och omförhandlas vilket Edmund uttrycker. 

Social inkludering 

Att delta i förskolans sociala liv och vara tillhörig utgör också byggstenar i samvarons mer 

subtila former som social inkludering.106 Den subjektiva, inre dimensionen av detta är barnets 

egen upplevelse av att vara tillhörig och få delta i samspel med andra barn. Barnen talar om 

detta som att ”få vara med” i de olika gemenskaper som konstrueras i förskolan. En annan 

sida av inkludering är kopplat till barnens deltagande så som man kan iaktta det utifrån, den 

yttre observerbara dimensionen, i det här fallet vad andra barn kommenterar och vad jag ser 

av deltagande i samspel under mina observationer. Dessa olika nivåer överensstämmer inte 

alltid; När barnen konstruerar sina livsberättelser talar de om vem som är deras bästis, vem 

som är deras förstahandsval och som de helst vill vara tillsammans med. I det levda livet i 

förskolan, så som jag kan iaktta det under observationerna, kan det mycket väl vara ett annat 

barn som tycks stå dem närmast. 

Hur konstruerar barnen tillhörighet?  

Barnen uttrycker tillhörighet på olika sätt. De berättar att det är viktigt att få vara med i 

samspel och lekar och hur de går tillväga om de vill vara med i en lek som någon redan 

startat. Tillhörighet baseras ofta genom likhet; att tycka om samma färg, gilla samma lekar, ha 

samma intresse, hänga eller sitta bredvid varandra etc. När tillhörigheten är ömsesidig och 

symmetrisk är barnen vänner. De tycker om varandra och hittar på saker tillsammans. Dessa 

relationer öppnar upp ett kreativt mellanområde107 att gemensamt skapa kultur i, eller bara 

vila i.  

    I samtalen framkommer att barnen menar att man ska vara kamratlig, vänlig och snäll för 

att få delta i samspel med andra och skapa tillhörighet i olika gemenskaper. Att vara vänlig 

och snäll innebär för barnen att man inte bryter mot de mer eller mindre underförstådda etiska 

överenskommelser som finns i barnens livsvärld108. I den här studien beskriver barnen dessa  

som vem som har rätt att bestämma i leken och att man ska inte vara dum i betydelsen retsam 

eller bråkig.  Att vara snäll innebär också att visa varandra respekt. Edmund säger att Engla är 

snällast i förskolan, och hon är också det barn som visar Edmund stor respekt och inte 

tillskriver honom några auktoritetsproblem. Respekten dem emellan tycks baseras på en 
                                                 
106  Ytterhus, s. 209 
107 Winnicott, 1981 
108 Johansson, 2000 
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ömsesidig tillit och är ett exempel på en symmetrisk relation, vilket också Alex relation till 

Olof ofta är – de bestämmer tillsammans. I relationer mellan barnen som inte är symmetriska 

tar sig respekt andra uttryck, och handlar då mer om att acceptera eller underordna sig den 

andres makt eller dominans än om att förhandla och bestämma tillsammans – som många av 

Menies samspel karakteriseras av. 

Skapa gemenskap  

När jag samtalar med barnen om vad de behöver för att må bra svarar Engla: ”…Det 

viktigaste är att få leka. Jag leker med Alva och Menie…”. Jag tolkar det som att hon menar 

att det är viktigt att få vara med och leka, dvs möjlighet att skapa gemenskap med andra barn. 

Att ha någon att vara tillsammans med framstår alltså som centralt i barnens berättelser. De 

verkar ständigt söka efter lekbara kamrater109 – någon att vara med ger barnen någon att 

uppleva saker tillsammans med, dela sin livsvärld och sina erfarenheter med. Att skapa 

gemenskap med andra framstår som viktigt.110 Hur dessa gemenskaper etableras och 

upprätthålls styrs av olika maktförhållanden. Vissa gemenskaper framstår som mer självklara, 

medan andra verkar mer sköra eller tillfälliga. Barnens sökande efter lekkamrater innebär en 

ständig kamp, där de måste positionera sig som attraktiva lekkamrater, som stora barn, som 

flicka respektive pojke för att kvalificera sig att vara en del i gemenskapen. 

     När barnen kommer på morgonen är de lite avvaktande och ”väntar in” någon att etablera 

lekkontakt med. De ritar eller läser först, innan en lämplig lekpartner infinner sig. I barnens 

berättelser finns tydliga markeringar av vem man helst leker med, vem man är bästis med, 

men i mina observationer ser jag hur de även låter sig inviteras av andra barn och skapar 

kontakt och lekgemenskap med andra än dem i femårsgruppen.   

     Alla barnen lägger ner tid och engagemang för att etablera horisontala relationer111 till 

andra barn, relationer där ömsesidighet och respekt dominerar. För en del är det enkelt och 

självklart att lyckas med detta, som t ex för Alex: ”Jag får alltid vara med och leka” 

konstaterar han. Edmund tycks behöva kämpa mer för att etablera sådana relationer. Han 

betraktar Alex som sin bästis, men har ingen självklar tillhörighet till gemenskap med honom 

utan kan ofta bara leka med honom om inte Olof kommit än, och han måste skynda sig för att 

få sitta bredvid honom vid matbordet. När jag frågar vad han tycker om det, säger han att han 

går till Engla. I henne tycks han alltid ha en bundsförvant och de leker ofta med varandra. Vid 

uppföljningstillfället har Edmund etablerat en annan position i gruppen; han och Olof har 
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upprättat en horisontal relation och nu är det de två som är bästisar. Också Engla får ibland 

streta för att etablera horisontala, symmetriska relationer med de andra femåriga flickorna. Då 

går hon till Edmund, så leker de istället.  

     Men det är inte alltid barnen själva avgör vilka de ska skapa en gemenskap med. De vuxna 

parar ihop barnen på olika sätt i arbetsgrupper; ”…det är för att alla ska lära känna 

varandra…”, förklarar Engla. Denna påtvingade samvaro112 leder också till att barnen kan 

förändra sin förståelse av och skriva om sina berättelser om andra barn, som Menie gör när 

hon upptäcker att Edmund är bra på att tänka ut lösningar när de ställs inför problem i sitt 

legobygge. 

 

Makt och exkludering 

De stora 

I livsberättelserna kommer temat makt och exkludering upp på flera sätt. Att vara stor är 

liktydigt med makt och utökade rättigheter. Barnen uttrycker sin underordnade position i 

förhållande till dem som är stora, både barn som är äldre – som när Engla berättar om hur 

storasyster Saga retas – men framförallt till den makt de vuxna har. Detta tema går också igen 

i deras lekar.113 Barnen är helt klara över att de vuxna styr och bestämmer i förskolan, och har 

makt att definiera vad som är rätt. De vuxnas makt ifrågasätts sällan av barnen, det är de som 

bestämmer sammansättningen i arbetsgrupperna, vems tur det är att duka, om man får stanna 

inne etc. De vuxnas definitionsmakt114 framstår mestadels som självklar. Men båda flickorna 

berättar spontant om episoder där de utmanar de vuxnas förgivettagna makt: Menie opponerar 

sig och hävdar sin rätt att själv bestämma vad hon vill göra – det vet hon ju bäst själv. Även 

Engla tar upp en situation där hon förhandlat med de vuxna och lagt fram förslaget att flytta 

samlingen, vilket inte fått något gehör hos de vuxna. Hon finner sig dock utan invändningar i 

de vuxnas motivering till varför det är bäst att ha det så som de vuxna bestämt, medan Menie 

ofta fortsätter förhandla eller gräla tills hon får som hon vill. Hon hamnar ofta i maktkamp 

med de vuxna. Ingen av pojkarna berättar spontant om hur de utmanar de vuxnas 

definitionsmakt, men under de deltagande observationerna ser jag flera gånger hur både Alex 

och Edmund förhandlar med de vuxna för att ändra deras beslut. Detta sker t ex när den vuxne 

bestämt att cyklarna ska ställas in i förrådet men Alex vill fortsätta cykla, eller när det är dags 
                                                 
112 Ytterhus, s. 214 
113 Löfdahl, s. 95 ff. 
114 Bae, Berit (1997) Det intressante i det alminnelige. Oslo: Pedagogisk forum, s. 145. 

 40



att städa, men Edmund vill fortsätta sin lek. Att pojkarna inte tillskriver dessa förhandlingar 

någon större betydelse, i den meningen att de inte berättar om dem i våra samtal, kan bero på 

att de i mina ögon ofta ”vinner” dessa små förhandlingar. Man kan fråga sig om de vuxna 

behandlar pojkar och flickor olika när det gäller att ge makt och inflytande, för även om också 

de två flickorna har liknande förhandlingar tycks pojkarna både ha fler och lyckas bättre i 

sina. 

Att bli stor 

Alex livsberättelse är den enda som helt och fullt koncentrerar sig på det levda livet här och 

nu. De övriga tre barnen berättar om framtidsdrömmar, som alla har det gemensamt att det att 

bli stor är synonymt med makt att själv fatta beslut och bestämma över sitt liv. Också i 

barnens lekar återfinns dessa teman, de övar så att säga sitt prospektiva minne genom att leka 

sina framtidsdrömmar.115 Edmund säger att han ska gifta sig med Engla när han blir stor. Då 

ska han kompensera sig för de lillasystrar han saknar i sitt levda liv. De två leker familj 

tillsammans. Menie ska inte låta någon annan bestämma över henne när hon blir stor. Hon ska 

gå i polisskolan efter det att hon gått klart förskoleklassen. Menie vill dominera i lekar med 

andra barn. Det resulterar ibland i att leken ersätts med maktkamp, eller att Menie lämnar den 

för att hon inte får bestämma. Också Engla refererar till att bli sex år och gå i förskoleklass. 

Hon ska göra teater hela tiden när hon blir stor, något som hon tycker mycket om och ofta 

leker, men menar att de gör alltför sällan i förskolan.  

Maktförhållanden mellan barnen 

Det står helt klart att storlek indikerar status för barnen i förskolan. Man är stor när man är 

fem år.  Alla barn är noga med att berätta att de är fem år och hör till gruppen stora barn. Olof 

är störst, berättar barnen, han tycks vara gruppens obestridde ledare. Vid närmare betraktande 

visar det sig emellertid att Olof inte är störst, vare sig det gäller fysisk storlek eller ålder. Alex 

är längre, Edmund är kraftigare byggd och dessutom fyra dagar äldre. Men barnen attribuerar 

den största storleken till Olof i sin konstruktion av makt. Menie påpekar dock att Olof är störst 

av pojkarna, medan hon själv är störst bland flickorna. Hon accepterar inte lika självklart 

Olofs ledarskap, men jag ser ingen rivalitet i lek och samspel mellan dem, snarare strävar hon 

efter att etablera tillhörighet och gemenskap med honom – de två är störst av de stora. 

    Inom gruppen femåringar förhandlar och demonstrerar barnen makt sig emellan, vem man 

är bästis med, vem man sitter bredvid eller hänger sina kläder bredvid och vem som släpps in 
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eller utesluts ur leken, vem som är bra på att bestämma och vem som inte är det. Det är inte 

alltid bästisrelationen är ömsesidig: Edmund är bästis med Alex, men Alex är bästis med 

Olof. Engla är bästis med Alva, och Menie är också bästis med Alva. När bästisrelationen inte 

är ömsesidig blir den assymetrisk och baserad på makt. Risken att bli exkluderad och bortvald 

ökar. 

Exkludering 

Social exkludering är en komplex aspekt i den sociala samvaron i förskolan.116 Den 

subjektiva dimensionen av exkludering är barnets upplevelse av brist på tillhörighet, ensamhet 

eller uteslutning. En mer ”objektiv” dimension är yttre observerbara tecken på detta, som 

barnen ser och kommenterar eller som jag observerar.  

     Exkludering är vanligt i barnens samspel och lekar. De yngre barnen får ibland vara med, 

men avspisas ofta helt enkelt med: ”Du är för liten för det här!” eller ”Bara de som är fem år 

kan vara med i den här leken!”, påståenden som oftast accepteras och som visar att de är väl 

förtrogna med  ålders-storlekshierarkins maktfördelning. Flickorna motar ibland bort pojkarna 

ur sina lekar och vice versa med motiveringen att det är en lek bara för flickor respektive 

pojkar. Men exkludering är inte alltid att förstå som en maktdemonstration. Den här formen 

av exkludering kan snarare ses som en strategi för att skydda tillhörigheten inom en redan 

given etablerad gemenskap; som femårsgemenskapen, flickgemenskapen och 

pojkgemenskapen.  

    Också inom dessa gemenskaper förekommer exkludering. Så är t ex Edmunds kamrater 

klara över att Edmund inte är särskilt bra på att bestämma, och därför inte heller alltid så 

attraktiv som lekkamrat. Det är svårt att veta hur Edmunds subjektiva upplevelse av detta ser 

ut. Han själv säger att alla barnen är hans kompisar. Menie är skarpast i sin kritik av honom: ” 

Han är en fegis…låter andra bestämma…”. I hennes livsberättelse framstår det som mycket 

centralt att själv bestämma. I ett annat sammanhang, i bygget av legodinosaurusen, får Menie 

tillfälle att ompröva sitt omdöme om Edmunds kapacitet att bestämma. 

    Men också Menie ifrågasätts av de andra barnen – hon vill bestämma för mycket. Alex 

säger att han hon inte gör som man bestämt, att hon kan vara dum och att han inte brukar leka 

med henne. Trots det berättar han om flera lekar med henne, och jag ser dem leka vid 

upprepade tillfällen under mina deltagande observationer. Också Engla är ambivalent i sin 

relation till den dominanta Menie – hon berättar att Menie är bäst på att bygga och klättra av 

                                                 
116 Ytterhus 

 42



flickorna, men också att hon ibland blir utesluten ur leken av Alva och Menie. Sin subjektiva 

upplevelse redovisar hon öppet, hon blir lessen i hela kroppen och vill bara gå bort. 

Kategorisering och konstruktion av genrer 

Barnens kommentarer om varandra bidrar till andra barns livsberättelse och man kan se hur 

både de tillskrivs genreartade 117egenskaper som ”den som inte kan bestämma”, ”den 

snällaste på dagis”, ”störst och starkast” och ”envisast i världen”, vilket påverkar deras 

möjligheter att delta i lek. Barnens egen upplevelse av tillhörighet är ibland en annan än den 

jag kan se i mina observationer. Både Menie och Edmund blir ibland exkluderade ur samspel 

och lekar. Att bli exkluderad är en smärtsam upplevelse. Edmund konstaterar att han ibland 

inte får vara med, men när jag frågar vad han tycker om det vill han prata om något annat. 

Menie kommenterar överhuvudtaget inte att hon ibland utesluts, eller att leken ofta upphör 

efter en stund när hon kommer in i den. Upplevelsen av exklusion tycks inte vara ”talbar” för 

dem, medan Engla förmår uttrycka smärtan i att bli utesluten. 

   Menie upprepar det hon hör andra säga om sig – att hon är envisast i världen. För henne har 

det inte den negativa klang som de andra barnens kommentarer har, hon tycks ha appropierat, 

reaccentuerat och hittat en egen kreativ förståelse av vad egenskapen envishet innebär för 

henne118, bland annat verkar den vara en viktig beståndsdel i hennes identifikation med 

mamman och i hennes strävan efter självständighet. 

    Att barnen kategoriserar och klassificerar varandra på det här sättet, och skapar en slags 

miniberättelser om varandra och sig själva, kan man se som ett uttryck för deras strävan att 

skapa mening och struktur i världen.119 Genom de dagliga mötena i förskolan konstruerar 

barnen föreställningar om sig själva och andra som blir delar av deras livsberättelse, och i sitt 

samspel upprätthåller eller omförhandlar de denna sociala ordning. Själva kategoriserandet 

tycks hjälpa barnen att förutse vad som kommer att hända och ge ledtrådar till hur de ska bete 

sig i olika samspelssituationer.  

Att bestämma i leken 

Barnen är överens om att det är den som startar en lek som bestämmer. Den har makt över hur 

leken ska lekas och vem som får tillträde till den. Samtidigt beskriver de hur lekens regler 

förhandlas fram och kan förändras under lekens gång. Barnen hamnar ibland i relationella 

                                                 
117 Bruner, J. (2002), s. 161. 
118 Dysthe (1996), s. 70. 
119 Bruner, J. (1987) 

 43



maktkamper120, då avbryts leken och en diskussion om vem som har rätt tar vid. Menie 

försöker ofta driva igenom sin vilja att bestämma: ”Hon blir galen”, om hon inte får 

bestämma. Men jag ser också hur dessa lekar ofta tenderar att bryta samman, när Menie bryter 

de regler barnen förhandlat fram och vill bestämma själv istället för att fortsätta förhandla. 

Tendenser till relationell maktkamp syns ibland också i samspelet mellan Alex och Olof, men 

Alex har en god diplomatisk förmåga som han utnyttjar i förhandlingarna. Själv säger han att 

”de bestämmer tillsammans”. 

    Att få vara med och leka är viktigt för barnen och de har olika strategier för hur man ska 

göra för att få tillträde i en lek som redan pågår. I motsats till de amerikanska och italienska 

förskolebarn som Corsaro studerat121 frågar barnen i min undersökning ofta om de får vara 

med. ”Ska vi dela gunga?” och ”Får jag vara med?” är frågor som barnen både berättar om 

och som jag hör dem ställa under mina deltagande observationer. Det visar att ett begrepp 

som ”barns kultur” inte är något entydigt, generaliserbart eller genreaktigt begrepp, utan 

måste förstås i sitt unika sammanhang. 

 

Kön som organiserande princip 

Barnen kategoriserar utifrån biologiskt kön. Det verkar vara en av de viktiga faktorer som 

avgör tillgång till gemenskap, lekbarhet och möjligheter till tillhörighet eller risk för 

exkludering. Bland de gemenskaper barnen strävar efter att etablera fungerar kön som en 

organiserande princip; barnens bästis är av samma kön, pojkar leker helst med pojkar och 

flickor helst med flickor.  

Att göra kön 

I ett gruppsamtal förklarar barnen: 

Menie: Mest är tjejer kompisar med varann och killar med andra killar. 

Jag: Vad beror det på, tänker ni? 

Menie: Vi leker inte som dom. 

Jag: Som pojkarna? 

Alva: Nä, just det, de gör andra saker, och de retas ibland, men ibland leker vi ihop. 

Olof: Jag leker inte med tjejer, bläh! 

Alva: Jag leker inte med dig heller! Du är inte min bästis! (lipar) 
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Jag förstår Alvas och Olofs utsagor som ett uttryck för deras positioner och subjektiva 

upplevelse av tillhörighet som flicka respektive pojke. I samtal med barnen, och i deras lekar 

kan jag också se hur de ”gör kön”122 , i den bemärkelsen att deras kategoriseringar innehåller 

normer och värderingar kring hur flickor och pojkar förväntas vara som finns invävt i de 

socialt och kulturellt konstruerade positionerna flicka-pojke.123 De vill uppfatta sig själva som 

normala och lever upp till traditionella förväntningar om könsrelaterad normalitet.  

Markörer och makt 

Det tycks skapas ett könsmässigt mönster i förskolans miljö som markeras både rumsligt och i 

föremål och lekar och som barnen uppfattar tydligt. Så här uttrycker Engla det: ”Man kan 

säga att det här är flickornas rum (familjevrån) och att det här är pojkarnas rum (lekrummet).”   

När jag frågar henne varför det är så rycker hon bara på axlarna och säger att det är där 

flickorna och pojkarna leker. Dockorna, utklädningskläderna och köksutrustningen markerar 

femininitet.124 Att leka där ger tillhörighet i flickgemenskapen, och det är flickorna som 

bestämmer hur lekarna ska lekas. Pojkarna är ofta nyfikna på vad flickorna gör.  Både Alex 

och Edmund leker med flickorna på deras villkor och är pappor eller hundar i familjevrån.125 

Batman och Robin-leken uttrycker maskulinitet, liksom intresset för dinosaurier. Det är i 

lekrummet dessa lekar förekommer, och de ger tillhörighet i pojkgemenskapen, och det är 

pojkarna som bestämmer hur lekarna där ska lekas. När Edmund leker Batman med Engla är 

det han som dikterar villkoren för leken, och Engla underordnar sig. 

     Också färger markerar och tolkas utifrån kön. Flickornas favoritfärger är guld, silver och 

rosa. När jag frågar pojkarna om de har samma favoritfärger som flickorna svarar Alex: 

”Möjligen silver, det är en pojkfärg, men aldrig rosa, för det är en flickfärg.” På mina frågor 

om hur det kommer sig att det är så har barnen inga svar, det bara är så. Kön tycks vara en 

betydelsefull del i de meningsskapande berättelser som skapas i förskolan.126

Gemensamma lekar 

Men barnens upplevelse och tolkning av uppdelningen i flick- respektive pojkgemenskap som 

en dominerande tillhörighetsfaktor motsägs delvis i praktiken; I mina observationer kan jag se 

att pojkar och flickor också leker med varandra. Dessa gemensamma lekar förekommer oftast 

                                                 
122 Davies, Bronwyn (2003) Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm, Liber. 
123 Hirdman, Yvonne (2001) Genus – om det stabilas föränderliga former. Stockholm, Liber. 
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London, Batsford. 
125 Davies, s. 112 
126 Bruner, J.(1990), s. 70. 
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utomhus, där barnen gungar, klättrar eller cyklar tillsammans. Här tycks kön inte ha samma 

organiserande funktion. 

     Menie berättar: ”Ibland leker vi pussleken med killarna. Då jagar vi dem och pussar på 

dem och de försöker komma undan.” Detta är en lek som jag ser flera gånger och det är alltid 

flickorna som initierar den. Pojkarna tycks låta sig jagas med en skräckblandad förtjusning. 

Det här är en lek där jag menar att barnen utifrån sina respektive könsbestämda gemenskaper 

både befäster sin tillhörighet och närmar sig varandra. 

      Men barnen skapar också tillhörighet och etablerar gemenskap med barn av motsatt kön. 

Olof och Menie är ofta tillsammans, baserat på att de är störst. Också Edmund och Engla 

leker med varandra, så gott som varje dag. Edmunds och Englas subjektiva upplevelse är 

dubbel; dels är de fästade vid varandra och dels menar de att de bara leker ihop när de inte får 

leka med sina kompisar av samma kön. Man kan anta att de ignorerar sin egen avvikelse mot 

normen för att bevara idén om tudelning.127 I mina observationer ser jag att de leker också vid 

andra tillfällen och ändå så att säga är varandras förstaval.  

Tudelningen utmanas 

Engla utmanar den traditionella konstruktionen av flickaktighet och bryter mot tudelningen 

manligt-kvinnligt.128 Hon säger: ”Jag kan en sak som hon aldrig gör – jag kan leka Batman. 

Det skulle hon aldrig göra. Hon säger att tjejer inte leker Batman! Men jag gör det!” Hennes 

frustration kring systerns påstående kan förstås utifrån att det ifrågasätter hennes objektiva 

tillhörighet i flickgemenskapen. I barngruppen blir hennes objektiva tillhörighet som flicka 

inte ifrågasatt. Hon blir inte marginaliserad av sitt ”normbrott”. 

     Också Menie tänjer på den traditionella bilden. Hon deltar ofta i spring, klättra och 

jagalekar tillsammans med pojkarna och utmanar ofta Olof. Det kan ses som en kamp om 

makt, men också som ett uttryck för självständighet oberoende av kön.  

      Edmund påpekar att Engla är den enda av flickorna som kan leka Batman: ”Jag vet inte 

varför de inte kan det, men de är inte pojkar och det kanske är en pojklek bara”.  Begreppen 

flicka och pojke  innebär både en bestämning och en begränsning, eftersom föreställningarna 

som bakats in i dessa också omfattar vilka handlingsmönster som är möjliga för flickor och 

pojkar.129 Edmunds tveksamhet inför varför inte fler flickor leker Batman kan ses som ett 
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uttryck för ”genusyrsel”130; hans föreställningar om vad flickor och pojkar gör och är 

utmanas.  

      Inget av barnen, förutom Engla, tycks emellertid reflektera över de normer för 

flickaktighet och pojkaktighet som de själva både uttrycker och utmanar gränserna för. De 

tycks ta könsordningen, så som vår kultur presenterar den, för given. Att Engla ändå gör det 

kan bero på att hennes äldre syster påpekar, och retar henne för, hennes påstådda 

oflickaktighet. De övriga barnen tycks ta för givet att de har eller kämpar för att få tillhörighet 

i många olika gemenskaper, vare sig dessa är relaterade till kön, ålder eller andra kategorier.  

 

Att göra sig hörd och bli lyssnad till  

En av mina frågeställningar rör hur barn ser på sina möjligheter att göra sig hörd. Att göra sig 

hörd och bli lyssnad till är nära förbundet med makt, rättvisa och inflytande. I sina horisontala 

relationer, med andra barn i förskolan, strävar barnen hela tiden med detta. I relation till de 

vuxna tycks barnen ta förgivet att de ska bli lyssnade till, men inte att deras åsikter alltid ska 

få gehör. De vuxna bestämmer. De bestämmer om barnets synpunkter är relevanta eller 

riktiga. På det sättet realiseras sällan det idealiska, genuint ömsesidiga samtalet, utan det 

asymmetriska i relationen finns ständigt närvarande.131 Barnen påpekar att de får ta tag i en 

vuxen och uppmärksamma dem om att det är något de vill berätta. Jag menar att det kan bero 

just på att det är självklart för barnen att de vuxna ska se om de behöver stöd och ge dem det, 

och att de själva tar kontakt bara när de vuxna inte ”vet” att de behöver något. Edmund 

kommenterar detta: ”…Behöver man prata med en vuxen, då får man hämta dem. Jag hämtar 

helst Anders. Man får säga: ’Vet du vad jag tänker på?’ Det kan vara att man kommit på nåt, 

eller att man vill göra nåt och inte hittar rätt saker till exempel...” 

    Överlag visar mina observationer och samtal med barnen att de oftast upplever sig ha goda 

möjligheter att göra sin stämma hörd, både i förskolan och hemma. Menie säger: ”…Våra 

fröknar, alla de vuxna på dagis, de lyssnar på vad barnen har att säga. För det är deras 

jobb…”Så här menar Engla att det är i familjen: ”…Hemma kan jag gå till mamma och pappa 

och berätta om allting. Då bara säger jag det och så lyssnar de...” 
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Samlingen 

Alla barnen tar upp samlingen som ett forum där de får göra sin röst hörd och bli lyssnade till. 

För att reglera vem som har rätt att tala har de vuxna infört en talsten, som skickas runt i tur 

och ordning, så att varje barn tillförsäkras denna rätt. Barnen är emellertid kluvna i sin 

inställning till talstenen. Den är bra för att man får säga det som är viktigt när man har den i 

sin hand och för att inte alla ska prata i mun på varandra. Men den är dålig för ibland orkar 

barnen inte vänta på sin tur: ”…man vill säga nu…” menar Alex, och Menie berättar att hon 

inte alltid hinner säga det hon vill få sagt fast hon försöker tänka jättefort, innan de vuxna 

säger att hon måste ge talstenen till nästa barn. 

När man är ledsen eller någon varit dum 

”Om man vill att en vuxen ska lyssna på en, om man är ledsen eller om nån varit dum mot en, 

då får man liksom säga till: ’Vet du en sak?’ kan man säga. Man säger bara till den fröken 

som är här” säger Alex. 

    Det är ofta när samspelet med de andra barnen ”bråkar”, för att tala med Winnicott132, som 

barnen söker upp de vuxna i förskolan. De är ense om att de vuxna alltid lyssnar till dem om 

de är ledsna över något eller om någon varit dum mot dem. Både Engla och Menie menar att 

man inte går till vem som helst, utan att barn har sin ”bästa” bland de vuxna: ”…Om man är 

ledsen eller så, då vill man inte prata med alla. Min bästa fröken är Karin. Hon är snäll…”. 

”…Om jag är ledsen då går jag till min bästa fröken. Det är Karin. Eller Ingrid. De lyssnar 

alltid när man är ledsen…”  

   Men också om de vuxna alltid lyssnar till ledsna och besvikna barn, i betydelsen att de tar 

sig tid med dem, är det inte alltid barnet känner sig förstått eller får sin upplevelse 

tillerkänd.133 Engla berättar om ett tillfälle när hon uteslutits ur flickgemenskapen och 

uppsöker sin ”bästa fröken” för att få stöd, men bara får svaret: ”Hitta på nåt annat!”.  Den 

vuxnes intention kan ha varit att ge stöd och bekräftelse, men Englas subjektiva upplevelse är 

att hon inte får det.  

Att inte bli hörd     

Det är bara Menie som spontant tar upp tillfällen då hon känner sig överkörd av vuxnas beslut 

och som öppet ifrågasätter att de vuxna ska bestämma. Hennes subjektiva upplevelse tycks 

ofta vara att de vuxna inte hör henne, i den bemärkelsen att de tillerkänner hennes upplevelse, 

                                                 
132 Winnicott, D W (1984) Barnet, familjen, omvärlden. Stockholm, Natur & Kultur. 
133 Løvlie Schibbye. 

 48



vilket i sin tur påverkar Menies självupplevelse: ”…Ibland blir jag jättearg på fröknarna, när 

de ska bestämma – de vet ju inte vad jag vill, det vet ju bara jag! Det är så orättvist. Då säger 

dom att jag är envis…”.  

    Hon har också sett att de vuxnas ambition att lyssna till barnen ibland inte förverkligas i 

samspelet med dem: ”…fast ibland lyssnar de inte. Man får säga till flera gånger, fast ibland 

hör de inte i alla fall. De säger: ”Vi måste prata om det här”, men så pratar de bara själva och 

då lyssnar de inte.” 

    Engla har också erfarenhet av att hennes synpunkter inte tas på allvar, men till skillnad från 

Menie accepterar hon de vuxnas definitionsmakt utan protester.     

Barnens strategier när de inte blir lyssnade till 

Alex berättar: ”… Ibland när jag pratar med min mamma och hon inte lyssnar, då säger hon 

bara ”mmm” och så fortsätter hon bara. En gång skrek jag till henne: ’Mamma, lyssna då!’ 

och när hon fattade att jag blev arg så lyssnade hon…” . 

   Barnen har olika strategier när vuxna inte lyssnar. Alex beskriver hur han skriker till 

mamma för att hon ska lyssna, något som jag aldrig hör honom göra på förskolan där han 

istället visar på goda diplomatiska talanger och förhandlar sig till utökade rättigheter. Engla 

accepterar att det är de vuxna som bestämmer: ” … Jag tycker vi skulle äta först och sen prata. 

Men Karin och Ingrid säger att det är bättre att prata först medan man kommer ihåg vad man 

gjort. Det är de vuxna som bestämmer på dagis…”, även om hon är indignerad över det 

uteblivna känslomässiga stödet från sin pedagog.  Menie ger sig ofta in i maktkamper, både 

med vuxna och barn. Hon ifrågasätter de vuxnas auktoritet och makt och hävdar sin egen 

självständighet och rätt att bli hörd och respekterad.   

 

Avslutande reflektioner 
Avslutningsvis har jag några kommentarer som knyter an till själva forskningsprocessen och 

till de slutsatser av vad som framstår som viktigt i barnens livsberättelser. 

     En av mina frågeställningar inför studien var vad som krävs för att ett samtal ska bli 

genuint ömsesidigt. Det finns inget enkelt svar på detta, även om jag försökt svara på detta i 

min forskningsöversikt och genom att själv försöka uppnå ömsesidighet i samtalen med 

barnen. Just så som barnen i sin samvaro i förskolan ständigt strävar efter att etablera 

tillhörighet, måste den vuxne i sina samtal ständigt sträva efter att etablera ömsesidighet. Det 
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kräver en total närvaro, lyhördhet för vad barnet försöker uttrycka och villighet att reflektera 

över sig själv. 

     Livsberättelserna, så som de presenterats, är en subjektivering på det sättet att de är mina 

tolkningar av respektive barns liv, dels utifrån det levda livet så som det kommer till uttryck 

under mina deltagande observationer och samspel med barnet och dels utifrån samtal med 

barnet där det uttrycker sina erfarenheter, sin förståelse och sin konstruktion av detta levda liv. 

Sociologen Edward Bruner134 klargör dessa olika nivåer på följande sätt; en persons levda liv 

är det som faktiskt sker, medan hennes erfarenhet av detta levda liv består av hennes 

medvetna intryck, känslor, önskningar, tankar och betydelser. Jag har genom att använda mig 

av begrepp som den subjektiva, inre dimensionen och den observerbara, yttre dimensionen 

(även om man kan diskutera hur objektiv denna dimension är) försökt att belysa dessa nivåer i 

barnens livsberättelser.  

     Den historia en person berättar om sitt liv påverkas dessutom av kulturens konventioner 

för berättande, av den som lyssnar och av det sociala sammanhang där berättelsen berättas, 

menar Bruner vidare. Som forskare är det viktigt att hålla frågan om de kulturella 

förgivettaganden om hur barn ”är” eller förväntas vara och hur de tillåts berätta om sina liv 

öppen, vilket jag försökt att göra genom att förhålla mig ”icke-vetande” och (så långt jag 

kunnat och insett) efterfrågat barnens egna definitioner och uttryck. Jag har ändå, när jag suttit 

med analysen, många gånger ställt frågor till den text jag skapat utifrån barnens utsagor och 

då ibland insett att jag inte tydligt sett och följt upp den mångtydighet en utsaga kan innehålla. 

Ett exempel är när Engla säger: ”Det viktigaste är att få leka”, som kan ha flera olika 

betydelser, vilket jag under själva samtalet inte reflekterade över utan tog för självklart 

eftersom den ingår i vår konstruktion av vad ett barn är och kan förväntas tycka idag. En 

annan är när Edmund försöker förklara varför det bara är Engla som kan leka Batman och 

ingen av de andra flickorna, och jag inte ”hör” tveksamheten när han säger att ”de inte är 

pojkar och det är kanske en pojklek bara”. Det hade varit intressant att följa hans tankegång 

och se hur han balanserar mellan insikten att Engla kan leka Batman (trots att hon är flicka) 

och de konstruktioner om kön han försöker upprätthålla (att flickor inte leker Batman för att 

det är en pojklek).  

     Likaså har frågan om hur jag som lyssnare, eller samtalspartner som jag valt att kalla det, 

påverkar barnens berättelser ständigt ledsagat mig genom samtalen och tolkningen. Det är 

troligt att jag, i min ambition att dela barnens livsvärld och låta deras tankar komma till 

                                                 
134 Bruner, Edward (1984) ”The opening up of anthropology” i Bruner E (red) Text play and story: The 
construction and reconstruction of self and society. Washington DC: The american ethnological society, s. 7. 
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uttryck, ändå har styrt barnen genom hur jag riktat min uppmärksamt mot vissa fenomen och 

utsagor och inte mot andra.135 Under ett av gruppsamtalen, när barnen inbjuds att tala om vad 

de behöver för att må bra säger Edmund att man behöver mat för att må bra, något som jag 

nickar instämmande i men sedan lämnar för att fråga vidare kring det Menie, Alva och Engla 

berättar om – att få leka. Att prata om lekens och kamraternas betydelse framstår av någon 

anledning som viktigare än att få mat i magen, och jag styr barnens fokus dit, även om jag är 

vänligt bekräftande mot Edmund.  

      En del av konstruktionen kring det önskvärda barnet och den önskvärda barndomen 

handlar om barns rätt att få göra sig hörda och bli lyssnade till. Denna demokratisering kan 

ses som ett led i en styrning som passar dagens barndomsdiskurs.136 Utifrån barnens utsagor 

och mina observationer framstår det ganska klart att barnen både tar för givet att de ska bli 

lyssnade till, men också ”vet” att de ska göra sig hörda lagom mycket och att de vuxna alltid 

har ”sista ordet”.  Min studie har inte haft pedagogernas samspel med barnen som primärt 

fokus, men jag vill ändå nämna den arbetsgrupp de sätter samman där Menie, Edmund och 

Alex bygger en dinosaurie. Den kan ses som ett exempel på hur vuxna korrigerar barn som 

bryter mot önskvärdhetsnormen. Varken Edmund eller Menie gör sina röster hörda lagom 

mycket. De styrs mot lagomhet under trevliga former. Under bygget ska Edmund få höras lite 

mer och Menie lyssna lite mer. Likaså kan man i barnens utsagor och lekar se hur de strävar 

med etablerade genuskonstruktioner och själva gör kön. Den önskvärda normaliteten fordrar 

också ett slags lagomhet när barnen positionerar sig som flickor och pojkar.  

      Det är angeläget även att fråga sig på vilket sätt det sammanhang som förskolan utgör 

påverkar barnens berättelser – skulle barnens berättelser vara annorlunda om våra samtal 

exempelvis hade skett i hemmiljö eller på någon annan plats? Det är inte orimligt att tänka sig 

att konstruktionen av det önskvärda barnet ser annorlunda ut i familjen än i förskolan. Blir 

andra teman mer centrala för barnet där? Är tillhörighet, makt och kön lika viktiga teman i 

barns hemmaberättelser som i förskoleberättelser? 

    Begreppen inre, subjektiv dimension och yttre, observerbar dimension har varit mina 

redskap också i analysen av vad som framstår gemensamt och viktigt i barnens livsberättelser. 

Barn tillskriver varandra egenskaper och kategoriserar sig själva och andra för att skapa 

mening och möjligheter till tillhörighet. Detta påverkar den egna och även andra barns 

självförståelse och livsberättelse. I barnens utsagor kan man också höra spår av andra, vuxna 

                                                 
135 Tullgren. 
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röster och de blir på det sättet flerstämmiga.137 Ekot av vuxnas röster i barnens 

kategoriserande kan bidra till att barnen reproducerar de vuxnas bild av den önskvärda 

barndomen. Då fungerar barnen själva styrande. Målet för den pastorala maktutövningen i 

förskolan är, enligt Tullgren, just att barnen ska införliva de vuxnas normer och därmed bli 

självreglerande och inifrånstyrda.138 En fråga som infinner sig är hur dialogiska dessa röster 

är, det vill säga vilket utrymme för egen kreativ självförståelse de skapar. När barnen 

upprepar de vuxnas kategorisering av Menie som en envis unge står det helt klart att de 

övertagit de vuxnas syn på detta som en icke-önskvärd egenskap, ett attribut som leder till 

exkluderande. Här menar jag att rösterna blir monologiska och inte utvecklar barnens 

förståelse. Att envishet kan konstrueras som meningsfullt och en positiv egenskap bidrar 

rösterna från Menies familjesammanhang till och det skapar dialogicitet.   

     En annan fråga som spåren av de vuxna rösterna i barnens kategoriseringar och 

konstruktioner väcker handlar om tolkande reproduktion139. Barnen tar inte bara över de 

vuxnas bilder av hur det önskvärda barnet ska vara, de förhåller sig konstruktivt till den kultur 

de vuxna förmedlar. Pia-Maria Ivarsson kallar detta för en slags kulturell återvinning.140 På 

förskolan finns pedagogiskt ”rätt” leksaker och spel, men detta hindrar inte barnen från att 

omtolka dem utifrån det som är ”rätt” i deras livsvärld. Så kan det beskedliga spindelspelet bli 

till Spiderman-spelet, och kojan under klätterställningen inte bara användas i familjelek utan 

också bli Batmans grotta eller Bratz-dockornas loge.  

      Också min röst lämnar spår i barnens och blir föremål för kulturell återvinning; Engla och 

Alva omvandlar forskarens metod och leker rundtur, och denna lek omvandlas sedan i 

klätterställningen på gården till att bli en kull-lek.  

    Jag menar att barnen i min studie visar att de är medvetna om att de har tillhörigheter på 

olika sätt i olika gemenskaper i förskolan, att denna tillhörighet är avhängig sociala positioner 

och attribut som storlek, ålder och kön, men också ständigt måste etableras och upprätthållas i 

den dagliga samvaron och att detta är en kamp som pågår i ett ständigt föränderligt nu. 

Livsberättelserna i den här studien ger en ögonblicksbild av hur barnen positionerar sig och 

skapar gemenskaper. För vissa barn sker detta självklart och sublimt, medan andra barn mer 

påtagligt måste kämpa för att uppnå tillhörighet och respekt från sina jämnåriga. När barn 

inkluderar varandra skapas tillhörighet, och att exkludera kan vara att skydda och bevara 

denna gemenskap. Också om exkludering ofta accepteras utifrån den ålders- och 
                                                 
137 Bakhtin. 
138 Tullgren.  
139 Corsaro (2005). 
140 Ivarsson (2003). 
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storlekshierarki som råder, påverkar den subjektiva upplevelsen att bli utestängd barnets 

självförståelse på ett negativt sätt, även om barnen inte alltid vill eller kan klä detta i ord.  

     Att livet i förskolan är en daglig kamp innebär på intet sätt att de här barnen har det svårt 

eller är utsatta, eller att barndom i förskolan ska förstås uteslutande som en kamp. Jag skulle 

vilja säga, utan att förenkla eller förringa de existentiella aspekter av livet som barnen har att 

hantera, att det är glädje och inkluderande som dominerar barnens samspel och lekar. Att 

känna tillhörighet och vara med om att skapa gemenskap tycks skänka en djup tillfredställelse 

och glädje. 

    Positionerna och tillhörigheten till olika gemenskaper förändras och omförhandlas ständigt.  

Edmund visar att barns livsberättelser inte är någon färdigskriven text. De är ögonblicksbilder 

i ett ständigt föränderligt nu. Han berättar, i vårt sista samtal, att nu är han och Olof vänner, 

med allt vad det innebär av status och inkluderande. Han skriver om sin berättelse. Det 

kommer alla barnen att göra. Många gånger.  
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