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Abstract - The complexity of free play 
This essay starts off with two dilemmas that reflect the child and the pedagogue in relation to 

the free play in a pre-school environment. As free play we refer to all the situations in the pre-

school that are not planned activities or routines such as rest and meals. In the first story, The 

attractive corner, we describe three situations that reflects free play in relation to a specific 

space and material that the children find desirable. In the second story, We are playing a game 

for three, children’s attempts to get in to but also being left out of the playing is depicted, but 

also the pedagogues views on the free play which we discover influence their approaches and 

actions. Our intention is to investigate free play through our dilemmas. We ask questions 

regarding the teacher role and conceptions about free play and our approach to inclusion and 

exclusion. Our method is to process our dilemmas with reflective writing. We are describing 

different strategies that children use during play and in the interaction between children 

through William Corsaro access strategies. We reflect on the French philosopher Michel 

Foucault and power structures. We learn how the rules and norms we as pedagogues create 

and how these influence and are being redesigned by the children. We have also researched 

how we as pedagogues view ways of playing, how and what we feel the children should play 

and how much freedom we let them have. To us pedagogues, it becomes obvious that the 

children’s friendship culture is assumed to work a certain way, which leads to correction so 

that the play better fits these assumptions. We will showcase ways of free playing that 

eventually are run by adults to minimize conflict and create a calm environment, even though 

the conflict may be necessary to create deeper social connections. Maybe we do it just to 

enable us pedagogues to manage our other chores? We discover and present power structures 

created by both pedagogues and children. During our writing we have established an 

increased knowledge and understanding of our role as pre-school teachers and how we can 

face the complexity of free play. 

 

Keywords: Free play, inclusion, exclusion, access strategies, power structures, preschool 

teacher role, Corsaro, Foucault 
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Sammanfattning  
Denna essä inleds med två dilemman som speglar barnet och pedagogen i relation till den fria 

leken i en förskolemiljö. Den fria leken definierar vi som alla de tillfällen i förskolan som inte 

är planerade aktiviteter eller rutiner som till exempel vila och matsituationer. I den första 

berättelsen Den attraktiva hörnan beskrivs tre situationer som speglar fri lek i relation till en 

specifik plats och lekmaterial som många barn finner åtråvärt. I den andra berättelsen Vi leker 

en trelek gestaltas barns försök till inträde men också uteslutning i lek samt pedagogernas 

föreställningar om den fria leken vilket påverkar vårt förhållningssätt och agerande. Syftet är 

att genom dessa dilemman undersöka den fria leken. Vi ställer oss frågor om pedagogens roll 

och föreställningar om den fria leken samt hur vi, både barn och pedagoger, förhåller oss till 

inkludering och exkludering. Vår metod är att bearbeta dessa dilemman med hjälp av ett 

reflekterande skrivande. Vi beskriver kamratkulturer samt William Corsaros 

tillträdesstrategier vilka barnen använder sig av för att få tillträde till leken. Vi reflekterar 

genom filosofen Michel Foucault kring maktstrukturer och hur de regler och normer vi 

pedagoger skapat påverkar barnens interaktion samt hur de används av barnen själva. Vi 

resonerar kring pedagogens syn på leken; vad och hur vi tycker att barnen ska leka och hur 

mycket eller lite frihet vi ger dem. Det blir tydligt att vi pedagoger har föreställningar kring 

barnens kamratkulturer och på sättet de leker. Vi upptäcker att vi styr och korrigerar leken så 

att den ska stämma överens med dessa föreställningar. Vi får se exempel på vad som från 

början är fri lek men som under lekens gång styrs av oss vuxna för att minimera konflikter 

och skapa en lugn miljö, kanske för att som pedagog kunna göra andra administrativa sysslor 

som annars inte hinns med. Vi upptäcker och synliggör maktstrukturer på förskolan som är 

skapade av både pedagoger och barn. Under vårt skrivande har vi fått en ökad insikt och 

förståelse kring rollen som förskollärare och hur vi kan bemöta den problematik som den fria 

leken kan innebära.  

 

Sökord: Fri lek, inkludering, exkludering, tillträdesstrategier, maktstrukturer, förskollärarroll, 

Corsaro, Foucault 
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Den attraktiva hörnan av Nina Strömberg 
Torsdag.  

Jag har planeringstid och sitter vid ett av våra bord med datorn framför mig när några av 

barnen börjar komma upp från vilan. Isak rusar förbi mig mot legohörnan tätt följd av Leo. De 

tar fram sina byggen från tidigare och fortsätter leka; på fredagarna får barnen ta sönder sina 

byggen för att det inte ska bli för många och det är tydligt att veckan lider mot sitt slut – 

hyllan med sparade legobyggen är verkligen överfull. Snart kommer fler och fler barn upp 

från vilan. Anna kryper sömndrucken upp i mitt knä och jag skjuter datorn åt sidan. 

Tillsammans sitter vi och småpratar och tittar på Isak och Leo som verkar ha byggt ett hus 

eller ”fort” som de ska bo i tillsammans.  ”Vi bodde i det här huset och sen kan Henrik vara 

vår granne med sitt hus”, säger Isak. ”Ja, han kan skydda oss med sitt staket och med alla 

djuren”, säger Leo. Melvin och Sandra ansluter sig till legot och börjar rafsa runt i lådan på 

jakt efter bitar de säger skall vara mjölkpaket till djuren. ”Där ska Henrik ha sitt hus sen så ni 

vet, vi har en lek redan”, säger Isak. Sandra och Melvin kommenterar inte Isak men flyttar sig 

lite åt sidan samtidigt som de drar med sig en av legolådorna åt sitt håll. Nu kommer Henrik, 

peppad på att sätta igång. ”Här ska du sitta”, säger Leo. ”Så kan du vara granne med oss och 

vi har bra skydd tillsammans, nu kommer fienden”. Leo och Isak gör skjutljud och droppar 

några legobitar så att de landar runt deras bygge. Henrik är med och skyndar sig att plocka 

fram sina sparade delar. Han råkar ta en bit som Sandra lagt åt sidan för att laga sitt bygge. 

Sandra protesterar högljutt och råkar samtidigt trampa på Isaks hand. ”Flytta på dig”, säger 

Isak argt. 

 

Pedagogen Ida kommer in mitt i detta skede och utbrister ”Stopp, stopp, stopp, ni är alldeles 

för många här i legohörnan, då blir det så här! Vet du Sandra, kom så gör vi något annat här 

inne i stället. Du har ju inte gjort klart ditt hjärtkort såg jag, det ligger i köket”.  

Anna och jag tittar tyst på medan Ida för med sig en gråtande Sandra som försöker förklara 

mellan snyftningarna. De andra leker vidare. Jag blir överrumplad av Idas agerande och vet 

inte hur jag ska hantera situationen. Hon kan ju inte förstått vad som hänt här i legohörnan 

tänker jag, eller? Nu blev det jättetokigt igen … som så ofta i just legohörnan. ”Vad vill du 

hitta på Anna?” frågar jag. ”Finns det plats i legohörnan?” frågar hon med en bedjande blick. 

Jag svarar att det verkar vara upptaget just nu men att det blir hennes tur om en liten stund. 

Funderar på om jag ska lämna barngruppen och gå efter Ida och försöka reda upp situationen 
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å Sandras vägnar när Emelie sticker in huvudet med pinglan som betyder att nu är det dags att 

städa innan samling.  

 

I och med detta kommer det att dröja ett tag innan vare sig Sandra eller Anna får en ny chans 

att leka i legohörnan. Jag tänker att jag inte får glömma att det är deras tur nästa gång tillfälle 

ges och att vi återigen måste prata om legot på nästa avdelningsmöte. Vi har haft legot på 

agendan tidigare, men inte lyckats hitta någon bra lösning. I alla fall inte med denna 

barngrupp. Ibland har vi till och med tagit bort legot helt i ett försök att främja annat lekande 

och andra aktiviteter, detta under protester från barnen som då har undrat dagligen när det är 

dags att ta fram det. Skrattar lite när jag kom att tänka på Leo som smög in på kontoret på jakt 

efter legolådorna. ”Kom igen vänner, nu är det dags att städa undan”, säger jag. Isak och Leo 

försöker in i det sista ta bra bitar för att kunna lägga på sparahyllan.  

 

Fredag. 

Det är eftermiddag. Isak och Leo har åter kommit först till legohörnan och säkrat sina platser. 

Även Henrik är med och tillsammans med Nanna har de byggt en övervåning på hans tidigare 

bygge. Leken från dagen innan har fortsatt, Henrik, och nu även Nanna är grannar med Isak 

och Leo och i färd med att ”skydda” dem från farliga ”fightingstrålar”. Jag sitter vid det låga 

bordet med några barn, vi tittar på bilder från veckans utflykt för att bestämma vilka bilder vi 

ska ta med i veckobrevet som ska sk ickas ut senare på eftermiddagen. Jag känner mig lite 

stressad för jag vet att det brukar bli ont om tid på fredagarna och jag vill få till ett trevligt 

veckobrev, det brukar vara så uppskattat av föräldrar. Och barn för den delen som har något 

som samtalsunderlag kring veckan som gått.  

 

Jag har inte glömt Sandra och händelsen från dagen innan så jag sitter och spanar lite efter 

henne samtidigt som Melvin kommer och vill vara med i legoleken. Han slår sig ner lite vid 

sidan. Nu ser jag Sandra som är på väg, fast besluten att rädda sitt bygge från ”sparahyllan” 

innan någon tar hennes bitar som ser ut som medaljer, de är åtråvärda, det vet hon. Hon tittar 

på mig som för att fråga om det är okej, hon ser att de är många barn i legohörnan.  

Jag säger ”Kom Sandra, har du hittat ditt bygge?” Sandra blir glad och hittar en plats. Det är 

trångt, Melvin blir lite bortputtad av Henrik och råkar stöta till Isaks bygge. Stämningen och 

ljudnivån är, som dagen innan, på väg att trissas upp och jag hoppas att jag hinner medla 

innan Ida kommer. Jag vill inte att situationen från dagen innan ska upprepas när Ida 

dundrade in och styrde kring vilka barn som skulle få stanna kvar eller gå ifrån legolekandet. 
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Samtidigt ser jag hur barnen vid bordet försöker swipa bilder på datorns skärm och inser att 

jag måste dit innan något händer med datorn.  

 

Jag känner irritationen växa över att inte räcka till, och tänker samtidigt att ”fasen, gör Isak 

och Leo egentligen något annat än styr i legohörnan?” Är det verkligen det enda de vill göra 

när de får välja fritt vad de ska leka med? Leka fritt? Våra dagar är så inrutade att det sällan 

finns tid till den fria leken då det alltid finns något att förhålla sig till; vad kompisar vill, var 

det finns plats, städpinglan, när du ska gå hem. Känner barnen att de är tillfredsställda och 

nöjda när de går hem? Jag fäller ner datorns skärm. ”Vi kan fortsätta titta senare”, säger jag 

men tänker att det kommer vi ju inte att hinna. Sätter mig ner vid legot och barnen. Isak sitter 

i mitten och tar upp väldigt mycket plats så jag ber honom se sig omkring och kanske flytta 

sig utanför mattan så att hans vänner också får plats. Jag får säga till flera gånger då han är så 

uppslukad av sitt byggande och i sin kommunikation med vännerna. Nanna säger att hon inte 

orkar vara med längre och reser sig. ”Yes”, tänker jag, en mindre så att det blir mer utrymme. 

Samtidigt undrar jag varför det är just Nanna som går. Kände hon sig kanske inte delaktig i 

Isaks och viss mån Leos starka närvaro?  

 

Jag känner att det är tråkigt att det organisatoriskt praktiska har så stor betydelse när jag 

egentligen vill vara närvarande i barnens lek, i deras tankar och deras skapande. I stället har 

jag hela veckan släckt bränder, försökt göra alla nöjda … och misslyckats även med det. Har 

jag ens sett Melvin exempelvis? Och veckobrevet, det är inte klart. 

 

Måndagen efter. 

Isak, Leo, Henrik och Emil har suttit ett bra tag i legohörnan. Stämningen är god, de har roligt 

och pratar en massa samtidigt som de bygger. Man riktigt hör hur deras kreativa idéer 

sprudlar och för leken framåt. Jag står på en stol bakom ett skåp och sätter upp dagens skörd 

av målningar på vår anslagstavla i hallen när jag hör hur Melvin frågar de fyra pojkarna om 

han också får vara med. ”Nej, vi är redan fyra här”, säger Isak snabbt. Jag hoppar ner från 

stolen och kastar mig runt hörnan. Det blir tydligt att de inte var medvetna om att jag har varit 

där. Jag frågar vem det är som har bestämt att de bara får vara fyra. ”Det blir för trångt”, säger 

Isak samtidigt som han ler men ser en smula skamsen ut. Jag ser på Melvin som står och ser 

ner i golvet, känner mig uppgiven och trött.  ”Bra Isak, du har ju suttit här jättelänge, det är i 

sådana fall dags att lämna över din plats till Melvin”, säger jag. ”Okej”, säger Isak och smiter 

iväg till hemvrån efter att han ställt sitt bygge på sparahyllan. Får en känsla av att han inte 
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protesterar för att han vet att det där inte var helt schysst. Jag känner också själv att jag sa 

sådär i ren affekt. Tankarna från förra veckan kring att Isak och Leo dominerar legohörnan 

dröjer sig kvar. Jag vill ju inte hindra barnen från att göra det de allra helst vill men detta 

försök till exkludering slår an något hos mig. Melvin sätter sig och börjar bygga med de andra.  

 

Jag fortsätter att plocka med målningar medan jag tänker på Melvin som ofta inte inkluderas i 

de jämnåriga pojkarnas lek. Han är ofta den som får fråga om han får vara med medan de 

andra så självklart tar en plats, det blir extra tydligt just i den fria leken. Isak står och snurrar 

runt i hemvrån som man ser från legohörnan när Henrik säger ”Är det okej att jag går till 

hemvrån?” Jag tittar lite frågande på honom och hinner inte svara förrän även Leo och Emil i 

kör säger ”Vi också, kan vi också gå?” Melvin sitter själv kvar med det åtråvärda legot. Jag 

går sönder litegrann inombords rädd att Melvin känner sig bortvald och utstött, tittar försiktigt 

frågande på honom men kan inte skönja en besvikelse. Jag frågar ”Vill du också gå till 

hemvrån?” ”Nej”, säger han, ”jag vill bygga med dig”. Jag sätter mig ner och frågar ”Vad ska 

vi bygga?” ”Ta de orangea” tycker Melvin och jag börjar samla orangea små bitar. Borta i 

hemvrån leker barnen en lek där det verkar som att de små leksakskattungarna blivit något 

som man kan fånga Pokémons med. De har knutit snören runt halsarna på dem och kastar de 

framför sig för att träffa varandra. Jag försöker hålla fokus på mitt och Melvins legobygge. 

Det känns som att Melvin är glad med mig som lekkamrat men jag är långt ifrån säker. Ville 

han leka med legot för att vara med de andra killarna eller för att det verkligen var legot som 

sysselsättning som lockade? Hur kände han sig när Isak var så snabb på att stänga honom ute? 

Oroar jag mig för mycket? Han kanske snarare tyckte att det här var bästa lösningen, gott om 

plats och fröken alldeles för sig själv.  
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”Vi leker en trelek” av Åsa Olsson  
Förmiddag. 

Det är måndag förmiddag och ett par bleka solstrålar har letat sig in i det stora rummet som 

utgör avdelningen Barret. Vi har precis haft samling. En grupp barn har tillsammans med min 

kollega Anita gått till snickarrummet för att konstruera fågelholkar till vårt fågelprojekt. Min 

kollega Sture har tagit med sig en grupp barn till målarrummet för att måla sina färdiga 

fågelholkar. De barn som är kvar på avdelningen med mig har fått välja vad de vill göra, 

aktiviteter som de nu ägnar sig åt själva eller tillsammans med någon kompis. I rummet hörs 

röster, både höga och låga, som emellanåt blandas med ett hjärtligt skratt.  

 

Jag tänker att det känns ganska harmoniskt i gruppen efter en tid av inskolningar. Att barnen 

börjar hitta varandra och faktiskt leker riktigt bra tillsammans. Jag blir avbruten i mina tankar 

av ett barn som gråter. Jag hör att gråten kommer från hemvrån. Jag går mot hemvrån när 

Emma kommer emot mig med tårarna rinnande nerför kinderna. Jag sätter mig på huk. Mitt 

ansikte kommer nära Emmas. ”Vad har hänt? Varför är du ledsen?”, frågar jag Emma.  

”Jaaag får inte va med”, lyckas Emma få fram mellan snyftningarna. ”Får du inte vara med 

och leka”, frågar jag. ”Nää”, säger Emma. ”Har du frågat?”, undrar jag. ”Jaa, men de säger 

nej”, berättar Emma med tårarna rinnande nedför kinderna. ”Vill du att vi ska prata med 

kompisarna?”, frågar jag Emma. Emma nickar tyst. Jag tar Emmas hand i min och vi går till 

hemvrån där Emmas kompisar; Elin, Olle och Maja leker.   

 

De tre barnen är fullt upptagna med att organisera kuddar och täcken till sängar. Alla tre 

kastar en snabb blick på Emma och mig när vi kommer men fortsätter med sin lek. Jag får en 

känsla av att de tycker att det är jobbigt att jag kommer. Att de tycker att jag stör. Jag böjer 

mig ned och lägger handen om Emmas midja medan jag tittar på de tre barnen. ”Ni har en 

ledsen kompis”, säger jag. Jag hör hur min röst låter förebrående och nästan lite arg. Det var 

inte riktigt meningen att låta så där tänker jag för mig själv. Olle och Maja tittar snabbt på mig 

innan de flyttar sina blickar mot Elin. I deras ögon kan jag se en skymt av osäkerhet. Elin 

tittar mig rakt i ögonen och säger med hög och klar röst; ”Hon frågade om hon fick vara med 

och vi sa nej och då började hon bara gråta”. Elins ord är mer ett konstaterande än ett 

försvarstal. Hon fortsätter titta mig i ögonen som att hon väntar på vad jag ska säga. Emma 

står vid min sida, med min arm runt sin midja, och tittar på Elin. Maja och Olles blickar 

flackar mellan mig och golvet. Det är tyst och luften i rummet känns laddad. Och jag som 
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precis tyckte att det var så skön stämning, tänker jag. Jag tar ett djupt andetag för att lugna 

ned känslan av irritation som bubblar i min kropp och säger; ”Vad leker ni?”. ”Vi leker en 

trelek”, svarar Elin. ”En trelek”, säger jag. Jag hör återigen att min röst inte låter som jag tänkt 

mig. Den låter gäll och lite kritisk. ”Man kan bara vara tre i den här leken”, säger Elin snabbt 

som att hon vill förklara vad en trelek är. ”Ok”, säger jag. ”Men vad handlar leken om?”. 

”Vi leker mamma, storasyster och lillebror”, säger Elin med en röst som är lite forcerad men 

bestämd. ”Då kan man bara vara tre och förresten hade vi redan börjat”. 

 

Typiskt att det är Elin som hela tiden pratar, tänker jag för mig själv. Hon har en benägenhet 

att alltid bestämma. Jag ser att Olle och Maja tycker att situationen känns olustig då de 

nervöst skruvar på sina kroppar. Jag är först tyst då jag faktiskt inte vet vad jag ska säga innan 

jag i ett försök att ge Emma en plats i leken säger; ”Men finns det ingen roll som Emma kan 

ha?”. Plötsligt säger Maja med dämpad röst; ”Men du kan väl vara katt då”. Det blir för ett 

ögonblick tyst. Fyra par ögon riktas mot Emma. ”Nä, jag vill inte vara med”, säger Emma 

med låg röst. Det blir återigen tyst i den lilla gruppen. Vad ska jag göra nu? tänker jag för mig 

själv och känner hur jag blir lite stressad. Jag blir ”räddad” av Anita som kommit tillbaka från 

snickarrummet och nu sticker in huvudet i hemvrån och säger; ”Nu är det snart dags att äta 

lunch så ni får börja plocka undan”. Elin, Olle och Maja börjar genast städa. Kanske de också 

kände sig lättade att Anita kom. Emma går och sätter sig på sin plats vid samlingsmattan, där 

vi alltid samlas innan lunch. Jag lämnar Olle, Elin och Maja och går också och tar plats i 

samlingsringen. Jag tittar på Emma. Hon ser fortfarande lite ledsen ut. Jag känner mig 

otillfredsställd över hur situationen utvecklades och lite irriterad över att jag lät mina känslor 

styra mig. Men jag blir ju så irriterad på att det alltid ska bli någon som är utanför, tänker jag 

till mitt försvar.  

	  

Eftermiddag. 

Efter lunchen står det utelek på veckoschemat. Hallen på avdelningen Barret är fylld av 

spralliga och förväntansfulla barn som planerar vad de ska göra när de kommer ut gården; 

”Ska vi cykla?”, ”Jag ska gunga”, ”Jag ska gräva”. Jag har precis fått på mig mina ytterkläder 

och öppnar dörren. Ute skiner solen och luften känns så där härligt frisk. På bara några 

sekunder är barnen utspridda över hela gården. Min kollega Anita hjälper de barn som vill 

cykla att ta fram cyklarna ur förrådet. Jag hämtar staffliet, förkläden, färger och penslar. Stina 

studerar vad jag gör. ”Här får man måla”, säger jag med glad röst. ”Vill du måla?”, frågar jag 

Stina. ”Jaa”, säger Stina. Jag ger Stina ett förkläde som hon tar på sig ovanpå sina ytterkläder.  
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”Kan du hjälpa mig att knäppa”, frågar hon. Jag hjälper Stina knäppa förklädet. Björn har 

kommit fram till oss och tittar nyfiket på Stina. ”Vill du måla?”, frågar jag Björn.  

”Jaa”, svarar Björn samtidigt som han nickar. Jag ger Björn ett förkläde. ”Jag vill också måla” 

hörs nu flera barnröster. ”Först får Stina och Björn måla sedan är det någon annans tur”, säger 

jag. ”Men jag vill måla”, säger Maria upprört. ”Om du väntar lite så blir det snart din tur. Du 

får måla när Björn eller Stina är klara”. Maria tittar på mig med en sur blick. Hon ställer sig 

en bit ifrån, som för att vakta så att ingen får måla före henne.  

 

Björn och Stina står nu på varsin sida av staffliet och är fullt fokuserade på sina målningar. 

Jag sätter mig på trappan bredvid den plats där staffliet är placerad och sveper med blicken 

över gården. Det känns skönt att komma ut en stund. Vilken härlig eftermiddag tänker jag och 

känner mig ganska tillfreds. Och barnen verkar tycka att det är roligt att komma ut och röra på 

sig. Borta vid sandlådan ser jag Olle och Emma som leker tillsammans. Jag tänker på 

situationen i hemvrån på förmiddagen, med Emma och hennes kompisar. Känslan av 

osäkerhet och otillräcklighet har lagt sig en smula men jag känner mig inte tillfreds med att 

det ofta blir konflikter när barnen leker. Jag funderar på om jag gjorde rätt som försökte hjälpa 

Emma. Det kanske hade varit bättre om barnen fått lösa det själva? Tänk att det ska vara så 

svårt att veta vad man ska göra, mumlar jag för mig själv och känner mig nästan lite irriterad. 

Men överlag har förmiddagen varit lugn, tänker jag, i alla fall ur ett konfliktperspektiv.  

 

”Ni får turas om”. Det är Anitas röst jag hör. Anita är bland cyklarna och jag förstår att det är 

diskussioner om vem som ska köra och vem som ska åka med på cykeln som har ett flak.  

”Ni kan turas om att cykla så kan den andre sitta på flaket”, försöker Anita igen. ”Nä jag vill 

cykla”, säger Elin med tårarna rinnande nedför kinderna. ”Nä det vill jag”, skriker Maja 

tillbaka. Jag ser hur Elin, som sitter på sadeln, försöker putta undan Maja från cykeln. Majas 

gråt ökar i styrka. ”Det där är inte ok. Om du inte kan dela med dig så får du gå och göra 

något annat”, hör jag plötsligt min kollega säga med arg röst samtidigt som hon lyfter bort 

Elin från cykeln. Elin sätter sig på marken och gråter intensivt. Maja sätter sig snabbt på 

cykeln. Hon tittar på sin ledsna kompis innan hon cyklar iväg. Anita styr stegen mot mig.  

”Hon är bara arg på mig”, säger hon som för att förklara varför Elin gråter. ”Jo, jag hörde”, 

säger jag. ”Jag blir galen på att de alltid ska bråka om cyklarna”, fortsätter Anita. ”Och Elin, 

hon ska alltid bestämma och så gör Maja till slut som Elin vill. Det är inte ok. Jag har god lust 

att ta bort cyklarna så vi slipper dessa evinnerliga bråk”, säger hon med upprörd röst innan 

hon med långa kliv går vidare. 
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”Jag är klar”. Det är Björn som är klar med sin målning. Jag hjälper honom av med förklädet. 

Även Stina är färdig. Maria som bevakat staffliet är nu snabbt framme för att inte bli snuvad 

på sin tur att måla. Jag hjälper Maria med förklädet och sätter upp ett nytt papper på staffliet. 

Maria börjar ivrigt måla. Jag ser Stina springa bort mot gungorna medan Björn står kvar vid 

staffliet. ”Du hinner leka en stund innan det är dags att gå in”, säger jag till Björn. Björn tittar 

ut över gården men visar inga tendenser att röra på sig. ”Du kan väl gå bort och se om det 

finns någon cykel ledig”, föreslår jag och pekar bort mot cyklarna. Jag vet att Björn gillar 

cyklarna. Björn nappar på förslaget och utan att säga något börjar han gå i riktning mot 

cyklarna. Jag återvänder till min plats på trappan och spanar ut över gården. Borta vid 

cyklarna ser jag Elin som nu sitter på cykeln och på flaket sitter Maja. Jag undrar hur det blev 

så? Turas de om eller gav Maja med sig och lät Elin få sin vilja igenom? funderar jag. Jag 

tänker på Anita och kan förstå att hon blir irriterad då det ofta är Elin som bestämmer mest, 

mina tankar går tillbaka till morgonens situation i hemvrån. Och att det ofta är bråk om 

cyklarna har hon helt rätt i. Hur många gånger har vi inte diskuterat dessa cyklar. I perioder 

har vi haft cykelfria dagar eller har cyklarna bara fått användas på eftermiddagarna med 

motiveringen att vissa barn alltid cyklar och att de ska lära sig att göra andra saker. Jag tänker 

att det kanske mest handlar om att vi vuxna vill eliminera en källa till konflikter snarare än att 

barnen ska vidga sina vyer.  

 

Min blick fastnar på Björn som nu sitter stilla på en cykel, utan tendens till att förflytta den.  

”Nu jagar polisen dig”, ropar Måns till Elin som alldeles röd i ansiktet och med Maja på flaket 

försöker cykla ifrån Måns. Björn sitter stilla på cykeln och betraktar kompisarnas cykellek, 

med ett leende på läpparna. ”Tänk att han alltid sitter på den där cykeln. Det kan ju inte vara 

roligt att bara sitta där och titta”. Det är Anitas röst. Utan att jag märkt det står hon nu vid min 

sida och tittar menande åt Björns håll. ”Att han inte kan hitta på något annat att göra”, 

fortsätter hon. Jag kan inte riktigt bestämma mig för om det bara är ett konstaterande eller om 

Anita är orolig eller om hon faktiskt låter som att det är något som inte är som det ska med 

Björn. Jag känner mig också lite dum då det faktiskt var jag som föreslog att han skulle cykla. 

Men han gillar ju verkligen cyklarna, tänker jag. Jag blir avbruten i mina tankar av Maria som 

säger; ”Jag vill måla en till”. Jag går fram till staffliet, plockar bort Marias målning och lägger 

den på tork på ett bord bredvid. ”Ok, en till får du måla sedan får du gå och göra något annat”, 

säger jag samtidigt som jag sätter upp ett nytt papper på staffliet. 
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Tillbakablick 

De två berättelser vi presenterat gestaltar den fria leken i relation till barnen och oss vuxna, ur 

olika perspektiv. I Ninas berättelse Den attraktiva hörnan gestaltas miljöns påverkan på den 

fria leken i relation till att få delta i en gemenskap men också få tillgång till aktiviteten. Vi får 

i denna berättelse följa en grupp barn som i den fria leken väljer ett gemensamt material, lego. 

Med just detta material och på just denna plats blir det ofta konflikter. Nina tampas med sin 

önskan att alla ska få välja detta material men att det ska finnas rättvisa och harmoni, att det 

inte ska vara en plats som skapar konflikter och osämja.  

 

I Åsas berättelse Vi leker en trelek gestaltas hur barnet i den fria leken får utlopp för fantasi 

och kreativitet men också ställs inför situationer som utmanar. I berättelsen upplever vi 

Emmas försök till inträde i leken men också kompisarnas argument för uteslutning av henne. 

Åsa tar utan att reflektera på sig rollen som medlare men känner att hennes närvaro inte 

upplevs som positiv, snarare uppstår en situation där hierarkier kring roller synliggörs. 

Vi får även möta Björn som genom sitt sätt att leka utmanar de vuxnas föreställningar kring 

lek och vad som är meningsfull sysselsättning. 

 

Båda våra berättelser väcker många frågor och belyser pedagogens önskan att ”hjälpa” barnet 

in i leken men också vår önskan att eliminera det som skapar konflikter. Vad har vi pedagoger 

för föreställningar om barn i relation till leken? Blir vi provocerade när barn bryter mot våra 

föreställningar? Löser vi problem genom att eliminera symtomen? Vilka verktyg ger vi då 

barnen att hantera konflikter? Är det kanske så att vi pedagoger ger barnen frihet men har 

svårt att hantera hur de använder den? Hur fri är egentligen den fria leken? 
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Syfte 
Vi upplever att vi i förskolan talar om den fria leken i termer av barns inflytande och 

delaktighet, som en källa till gemenskap och interaktion samt ett forum där kreativitet och 

fantasi får utlopp. I läroplanen för förskolan lyfts lekens betydelse för barnens lärande såväl 

som utveckling. Här betonas att barnen i leken bland annat får möjlighet att bearbeta känslor 

och upplevelser och även öva sin förmåga att lösa problem och att samarbeta (Skolverket 

2016, s. 6). Vi ser hur den fria leken kan vara positiv i bemärkelsen att den främjar 

gemenskap och kreativitet. Vi ser även inslag av negativ karaktär som exkludering och 

styrning av oss vuxna, som har svårt att ta tillvara och anamma barnens eget inflytande. Med 

denna essä vill vi synliggöra hur den fria leken utgör en inte helt okomplicerad del av barnens 

vardag i förskolan.  

 

De frågor vi i denna essä ställer oss är: 

 

1. Hur gör barn för att inkludera/exkludera varandra i den fria leken? 

2. Hur påverkar pedagogens föreställningar och förhållningssätt den fria leken?  

3. Vad har pedagogen för roll i den fria leken?  

4. Hur fri är den fria leken? 

 

Vi har valt att reflektera kring våra berättelser utifrån Michel Foucaults teori om makt och 

William Corsaros teorier om kamratkulturer och inträdesstrategier. Vi har tolkat såväl 

Foucault som Corsaro genom andra författare och forskare vilket vi också redovisar i den 

kommande texten.  

 

Metod 
”Berättelsen är erfarenhetens form”, skriver Maria Hammarén (Hammarén 2005, s. 17). 

Hammarén talar om skrivandet som en form för att synliggöra kunskap som bygger på 

erfarenhet men också som en metod för eftertanke. Vi har valt att skriva vår uppsats, som är i 

essäform, i par. Essä beskriver Lotte Alsterdal som en gestaltande berättelse med en situation 

som upplevs svårbedömd. En situation som väcker tankar och frågor. I essäns natur ingår 

också att relatera berättelsen till perspektiv utifrån (Alsterdal 2014, s. 49). I vår essä har våra 

personliga erfarenheter och upplevelser styrt våra respektive berättelser men med den 

gemensamma utgångspunkten; Den fria lekens komplexitet. Våra berättelser skiljer sig åt men 
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har också gemensamma beröringspunkter, som exempelvis att barn blir exkluderade och 

styrda i en lek vilken ska var fri samt pedagogen som genom sitt agerande påverkar leken.  

 

Då vi i essän, med berättelsen från vår praktik som utgångspunkt, söker förståelse blir vår 

vetenskapliga riktning hermeneutisk. Runa Patel och Bo Davidson beskriver hermeneutik som 

ett förhållningssätt inom forskningen där forskarens förförståelse och kunskap ses som en 

tillgång för att förstå det man studerar. Patel och Davidson talar om den hermeneutiska 

spiralen där förståelsen utvecklas genom en ständig rörelse fram och tillbaka mellan helheten 

(sammanhanget) och delarna (det insamlade materialet) (Patel och Davidson 2011, s. 28, 30). 

Magdalene Thomassen menar att vår förståelse fördjupas genom en pendelrörelse och en 

ständigt pågående process genom vårt sätt att aktivt läsa och bearbeta varandras berättelser 

(Thomassen 2007, s. 101–102). Vi upplever att vi genom att relatera våra berättelser till 

forskning och litteratur har fått nya perspektiv vilket har bidragit till en djupare förståelse för 

det som sker i våra berättelser. Vi har också under våra seminarier fått ta del av våra 

gruppmedlemmars texter vilket varit både spännande och givande men också fått feedback på 

vår egen text, vilket har hjälpt vårt arbete framåt. Vi kan också se att vi genom att skriva i par 

har haft fördelen att alltid ha ett bollplank, någon som stöttat vid eventuella uppförsbackar 

men också någon som entusiastiskt läst det vi skrivit. Vår gemensamma skrivprocess har skett 

genom ett delande av tankar och reflektioner samt text som skickats mellan oss vilket vi 

upplever har fört vår essä framåt. Detta samarbete har främst skett via mailkorrespondens. Vi 

hoppas att vi genom vårt gemensamma skrivande skapat en djupare förståelse, fått fler 

perspektiv och i slutändan en intressantare text än om vi skrivit enskilt.  

 

Den franska filosofen Paul Ricoeur utvecklar hermeneutiken och menar att om vi ska kunna 

tillägna oss textens mening och sanning så krävs en distansering (Thomassen 2007, s 188–

189). Genom essäskrivandet där vi både är subjekt och objekt ger vår bearbetning som sker 

genom distans och tolkning oss en möjlighet att bli mer objektiva, att få en större förståelse 

för vårt yrke och förhoppningsvis i slutändan bli bättre i vår profession. Vad vi ursprungligen 

menar i våra respektive berättelser blir mindre viktigt, det är istället textens möjliga betydelser 

som skapar tolkningsmöjligheter. Dessa vill vi nå genom att välja essä som metod och genom 

att skriva i par. En annan aspekt av essäskrivandet är den etiska; Hammarén menar att etik är 

en fråga om yrkeskunnande och att vi bör träna oss i att uppmärksamma verklighetens 

komplexitet, att urskilja oss själva som handlande människor (Hammarén 2005, s.18–21). Vi 
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tänker att vi genom att använda essän som metod för vårt examensarbete kan få syn på oss 

själva i vår profession men också tillägna oss nya insikter och kunskap inför framtiden.  

 
Etiska överväganden 
Vi har i denna essä gjort vissa etiska överväganden. Nina har i sin berättelse fingerat alla 

personnamnen, på såväl barn som pedagoger. Pedagogen Ida i berättelsen är en person med 

drag från flera olika pedagoger som Nina mött men även från henne själv. Även Åsa har 

fingerat namnen på både barn och pedagoger. Vi har också tagit hänsyn till våra båda 

arbetsplatser när vi valt de fiktiva namnen på personerna i berättelserna. De situationer som 

Åsa beskriver har också drag från flera olika situationer, i syfte att säkerställa sekretessen och 

för att inte barn och pedagoger ska kunna identifieras.  
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Vad är lek? 
Enligt Utbildningsdepartementet är lek något som barn behöver och måste få utöva och det 

uttrycks att det karaktäristiska för leken är att den är lustfylld, frivillig och spontan. ”Den sker 

på barnens villkor utan yttre krav på prestation och har ett eget värde för barnet oavsett vad 

den leder till”. Detta lyfts som en viktig utgångspunkt i förskolan och det betonas att barn 

både behöver och måste få leka (Utbildningsdepartementet 2010, s. 4–5).  

 

Då vi i denna essä vill reflektera kring och skapa förståelse för den fria leken i relation till 

barnen och oss vuxna i förskolan vill vi inleda med en blick på forskningen om lek. Annica 

Löfdahl lyfter att leken betraktats olika genom tiderna och att studier av leken också har gjorts 

utifrån olika perspektiv, som exempelvis språket eller ur ett individperspektiv. Friedrich 

Fröbel, verksam under 1800-talet, gjorde en distinktion mellan arbete och lek där leken sågs 

som fri från såväl krav som påverkan från vuxna. Under denna tidsperiod fanns det ett behov 

av att kunna visa på leken som nyttig vilket bidrog till att leken blev en legitim aktivitet i 

förskolan. Under 1900-talet sågs leken som ett sätt för barnet att utvecklas såväl socialt som 

kognitivt samt som ett användbart verktyg för bedömning av barnet. Sedan 1990-talet har 

synen på och forskning kring leken bytt fokus från lekens enskilda delar till leken i en social 

och kulturell kontext. Synen på lek har också förändrats från att ses som ett roligt tidsfördriv 

till att vara ett objekt för lärande. Löfdahl menar att den förändrade synen på lek också kan 

kopplas till den förändrade synen på barnet (Löfdahl 2004, s. 38–40). Att den diskurs som 

råder om barn, det vill säga hur vi tänker och talar om barn, bidrar till att begreppet lek också 

får olika innebörd i olika sammanhang och över tid (Bjervås 2003, s. 58). Att definiera lek 

rent generellt tycks vara svårt. Löfdahl menar dock att det som är gemensamt för all forskning, 

är att leken associeras till aktiviteter som barn ägnar sig åt och anses vara av vikt för barnens 

utveckling (Löfdahl 2004, s. 33).  

 

Birgitta Knutsdotter Olofsson talar om leken som paradoxal vilket hon menar gör det svårt att 

beskriva leken. Hon menar att det som sägs om leken nästan alltid kan ses i ett 

motsatsförhållande, där båda sidor är sanna. Som exempelvis att leken är både på låtsas och 

på riktigt beroende på om du är i leken eller åskådare, i leken kan det okända behandlas som 

känt och det kända blir okänt men också att leken innehåller såväl allvar som glädje. 

Författaren uttrycker dock att leken sker i ett möte mellan fantasin och verkligheten 

(Knutsdotter Olofsson 2003, s. 21–22). I båda våra berättelser blir detta tydligt då barnens 
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lekar utspelar sig en värld där barnens vardag möter deras fantasier. Lekens handling men 

också dess olika roller blir länken mellan dessa två världar, fantasi och verklighet. Att leken 

rymmer ett spektra av känslor och innebörder, både glädje och allvar, kan vi också uppleva i 

våra berättelser. Vi får uppleva hur leken är såväl rolig och lustfylld men också ställer krav 

och utmanar barnen, oavsett om man är delaktig i leken eller vill få tillträde till den.  

 

Då vi i denna essä har valt att reflektera kring den fria leken i förskolan har vi också sökt svar 

på frågan vad fri lek är i relation till icke fri lek? Elin Nyström och Åsa Roth gör en 

distinktion mellan den fria och det de benämner som ”styrd” lek. De refererar till lekforskaren 

Lillemyr som talar om att det i den fria leken är barnen som styr ifråga om handling och 

fysisk plats, medan det i den styrda leken är det de vuxna som styr och planerar (Nyström och 

Roth 2014, s. 9). Vi tänker att Fröbels syn på leken, som fri från krav och påverkan från 

vuxna, kan relateras till Lillemyrs beskrivning av fri lek (Löfdahl 2004, s. 38). Nyström och 

Roth refererar även till filosofen och psykologen Leo Vygotskijs tankar kring fri lek. 

Vygotskij såg den fria leken som en möjlighet för barnen att rekonstruera tidigare erfarenheter 

och på detta sätt skapa en ny verklighet där deras intressen och behov kunde stimuleras. 

Vygotskij menade att kulturen har en påverkan på leken men var av den uppfattningen att det 

egentligen inte finns någon fri lek då den fria leken formas av goda resurser och en god miljö 

samt pedagoger som leker, något Vygotskij menade inte fanns i förskolan (Nyström och Roth 

2014, s. 9–10).  

 

Den fria leken – ett val eller ett åtagande?  
I leken ses ofta barn som fria och aktiva men Charlotte Tullgren menar på att varken leken 

eller friheten är valbar. Precis som våra tankar kring den fria leken menar hon att leken är 

kravfylld. Tullgren talar också om att leken som aktivitet är svår att välja bort då den kan 

beskrivas som en förpliktelse, något som barnen antas ska och vilja sysselsätta sig med 

(Tullgren 2004, s. 64). När vi blickar tillbaka på Åsas berättelse kan vi se hur denna 

uppfattning avspeglar sig i Åsas ordval. När Björn har målat färdigt säger Åsa till Björn att 

han ”hinner leka”. Vi upplever att dessa ord avspeglar att Åsa tar för givet att Björn vill leka. 

Att leka är något man eftersträvar och tycker är roligt. Björn kanske inte alls vill leka men det 

vet vi inte då Åsa inte frågar Björn. Då Björn inte själv verkar veta vad han ska göra ger Åsa 

förslag på en aktivitet, att cykla, som hon vet att han tycker om. Ett förslag som Björn genast 
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nappar på. Frågan är om han vid detta tillfälle nappar på förslaget för att han vill cykla eller 

för att han känner Åsas förväntning på att han ska leka och vill uppfylla den.  

 

I situationen med Björn blir den vuxnes föreställning om att barn vill leka tydlig men också 

att lek inte kan vara vad som helst. Det blir tydligt att lek antas vara på ett visst sätt vilket 

också Tullgren lyfter då hon talar om att leken, i vuxnas ögon, inte kan se ut hur som helst 

(Tullgren 2004, s. 64). Åsas kollega Anita som plötsligt dykt upp vid Åsas sida uttrycker att 

Björn borde kunna hitta på något annat än att bara sitta där på cykeln. Vi tolkar det som att 

Björn i Anitas ögon inte leker. Att Anita i denna situation har en åsikt om hur en lek ser ut och 

att sitta stilla på en cykel är inte att leka. Anita uttrycker också att Björn inte kan ha det så 

roligt, där han sitter där på cykeln, vilket vi tolkar som att hon tycker att det inte finns någon 

mening i det han gör. Att leken ska vara meningsfull talar Tullgren om som en viktig aspekt 

för oss pedagoger. Om vi inte finner leken meningsfull så går vi in och styr leken med syfte 

att upprätthålla normer och för att lyfta de goda egenskaper som leken har (Tullgren 2004, s. 

64). Detta resonemang tolkar vi som att vi vuxna bestämmer vad som är meningsfullt eller 

inte, utifrån våra normer, vilket också visade sig i Ann-Marie Markströms studie. När barn, 

precis som Björn, placerade sig lite vid sidan om leken och inte i händelsernas centrum blev 

både vuxna och barn i studien ifrågasättande då det normala är att vara tillsammans, att leka 

tillsammans, och det är det som är normalt som eftersträvas (Markström 2005, s. 108–109). 

Detta synsätt visar sig också i Eva Gannerud och Ida Rönnermans studie. Pedagogerna (i 

förskoleklass) benämner den fria leken som ”egen lek” och i förlängningen den ”goda leken” 

vilken de menar pågår när barnen sysselsätter sig under koncentration och utvecklar leken 

tillsammans med andra barn. De menar att den enskilda leken inte har potential att utvecklas 

lika mycket som lek i interaktion med andra (Gannerud och Rönnerman 2006, s. 150). Vi 

tolkar detta som att pedagogerna i denna studie tycker att lek tillsammans med andra är mer 

värd än lek som pågår av ett enskilt barn. Utifrån detta resonemang skulle vi kunna anse att 

Nina inte lyckats eftersom hon inte får Melvin att leka tillsammans med de andra. Melvin blir 

ensam kvar med legot, när kompisarna väljer att gå till hemvrån. Enligt dessa pedagoger har 

Björn inte heller samma chans att utvecklas då han inte interagerar med sina kompisar i leken.  

 

Utifrån ovanstående resonemang kan det också tänkas att Björn genom att inte interagera med 

sina kompisar i leken utmanade Anitas föreställning om den ”goda leken” och om hur barn 

antas ska leka. Om Anita var orolig för att Björn skulle känna sig utanför eller ha tråkigt eller 

om hon ansåg att Björn faktiskt inte hade förmågan att leka vet inte Åsa. Oavsett vad Anita 
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hade för känslor inför situationen så gjorde hon ingenting för att hjälpa Björn. Åsa kände sig 

skyldig då det var hon som föreslagit en aktivitet som inte, i alla fall i Anitas ögon, sågs som 

meningsfull och som Björn vanligtvis inte brukade vara aktiv i. Åsa försvarade dock sitt val, 

om än tyst för sig själv, med att Björn tycker om cyklarna. Om Björn uppfattade att han lekte 

eller inte vet vi inte men Åsa kom ihåg att han såg ganska nöjd ut där han satt på sin cykel. 

När vi nu reflekterar kring våra dilemman och föreställningar om lek slås vi av tanken om det 

är så att barnen får leka fritt så länge vi vuxna godkänner innehållet i leken? I båda våra 

berättelser kan vi se hur vi vuxna går in i leken och ”rättar till” det som anses avvika från  

föreställningar om hur leken ska se ut och bör utövas.  

 

Får jag vara med? 
Margareta Öhman talar om förskolan som en social arena. I förskolan skapar vuxna rutiner, 

leder aktiviteter och delar strategiskt in barnen i olika grupper, vilket Öhman talar om som 

förskolans formella struktur. Men i förskolan finns också en informell struktur där barnen är 

de som bestämmer vem som tillhör respektive inte tillhör en gruppkonstellation, något som 

sker i barnens lek och samspel och då speciellt i den fria leken (Öhman 2008, s. 171). Löfdahl 

använder i detta sammanhang den amerikanske sociologen William Corsaros begrepp 

kamratkulturer. Kamratkulturer skapas när barn möter varandra men också när barnen möter 

och får erfarenheter från vuxenvärlden. Ett barn ingår i en specifik kamratkultur och är 

medveten om både sin egen och kompisarnas sociala status. I kamratkulturen skapas också 

regler om hur man är mot varandra, vem som bestämmer och vilka som kan vara med i leken 

(Löfdahl 2014, s. 13, 19). Öhman uttrycker att barns kategoriseringar av varandra och sig 

själva är ett sätt att strukturera sin tillvaro och göra den meningsfull och begriplig. Precis som 

Löfdahl menar Öhman att barnen är medvetna om vilken position de själva har som t ex ”den 

som inte får vara med” eller ”den som alltid får vara med” och att i kategoriseringen av sig 

själv och andra ” … ligger fröet till inkludering och exkludering” (Öhman 2008, s. 176–177).  

 

I båda våra berättelser gestaltas barns önskan om att få vara med i leken, att bli inkluderade. 

Emma i Åsas berättelse ville vara med i den rollek som hennes närmaste kompisar på 

förskolan leker. I Ninas berättelse ville flera barn ha tillgång till legot. I båda våra berättelser 

framträder barnets väg in i leken som relativt komplicerad och till viss del känsloladdad. 

Corsaro menar att barn med sin interaktion har en önskan att uppnå meningsfullhet i 

relationen men också att försvara den lek man skapat tillsammans. I leken skyddar barn sitt 
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interaktionsutrymme från andra barn som inte ingår i leken vilket medför att tillträde till leken 

sker genom komplicerade förhandlingar. Corsaro har i studier av yngre barns interaktion med 

jämnåriga identifierat olika tillträdesstrategier som barnen använder för att få tillgång till en 

lek. Britt Tellgren har i sin licentiatavhandling relaterat Corsaros studier till den svenska 

förskolan (Tellgren 2004, s. 76–77). I båda våra berättelser kan vi se hur barnen använder 

olika strategier för att få tillgång till leken.  

 

I Åsas berättelse har Emma frågat sina kompisar om hon får vara med vilket också Melvin i 

Ninas berättelse gör. Detta är en strategi som Corsaro menar är den som vi vuxna gärna vill 

att barnen ska använda (Tellgren 2004, s. 81). Vi känner båda igen att vi själva och våra 

kollegor uppmuntrar barnen att verbalt fråga om tillträde till leken, kanske främst för att vi 

uppfattar detta som ett trevligt sätt. Denna strategi visade sig inte vara så effektiv i varken 

Corsaros studier eller Tellgrens, vilket den inte heller var i Emmas eller Melvins fall då de 

inte fick tillträde till leken. Då Åsa får höra att Emma fått ett nej vill hon genast hjälpa henne. 

Frågan är om hon ville hjälpa henne att få ett ja för att hon inte accepterade ett nej eller för att 

hon ville hjälpa Emma att få en förklaring till varför hon inte fick vara med? När Åsa tänker 

tillbaka på situationen minns hon att hennes intention var att hjälpa Emma att få tillträde till 

leken. Detta innebär att Åsa inte accepterade att kompisarna nekade Emma tillträde till leken. 

Ett nej var med andra ord inte ett svar som Åsa accepterade. När Nina hör hur barnen avvisar 

Melvin med motiveringen att de redan är fyra i legohörnan styrs hennes reaktion av en oro då 

hon månar om att han inte ska känna sig utanför. Detta resulterar i att han blir ensam kvar 

med henne, då kompisarna väljer att byta aktivitet. Det som blir synligt i dessa berättelser och 

framstår som märkligt men också tänkvärt är att vi vuxna uppmuntrar barnen att ställa en 

fråga vars svarsalternativ kan vara ett ja eller ett nej men när barnen svarar nej så är vi inte 

nöjda och kan till och med bli lite upprörda. Är det så att barnen inte har rätt att svara nej? 

Om de inte har det kan man fundera över varför vi uppmuntrar barnen att använda denna 

strategi för att få tillträde till en lek.  

 

En strategi som i både Corsaros och Tellgrens studier förekom var att söka hjälp av någon 

som inte var med i leken, översatt av Tellgren till ”hjälp av en icke deltagare” (Tellgren 2004, 

s. 80). När Emma, i Åsas berättelse, gråtande går ifrån kompisarna när hon får ett negativt 

svar på sin fråga om tillträde möter hon Åsa som genast erbjuder sin hjälp. Det kanske var så 

att Emma inte valde eller ens funderade på att vända sig till en vuxen. Hon tackade dock ja till 

att Åsa skulle följa med och prata med kompisarna vilket kan tolkas som att hon genom Åsas 
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hjälp tänkte sig kunna få tillträde till leken. Åsa tar rollen som Emmas språkrör men hon 

känner att hennes närvaro i situationen upplevs som jobbig. Åsa hör hur hon låter sina känslor 

påverka hennes tonfall och hur barnens attityder blir försvar i kombination med skam och 

ånger. Med perspektiv på situationen kan Åsa se hur flera detaljer tillsammans skapar en bild 

av att hon i egenskap av vuxen beträder barnens interaktionsutrymme som en auktoritet. 

Genom sitt sätt att hålla sin hand runt Emmas midja, i en gest av beskyddande, tänker vi att 

Åsa signalerar att hon har valt Emmas sida. Åsas sätt att uttrycka sig som till exempel i 

meningen; ”Ni har en ledsen kompis” förmedlar till barnen att de har gjort något fel och 

understryker att det finns ett vi och de i denna situation. Hjälpte Åsas närvaro i situationen 

Emma att få en plats i gemenskapen eller skapade hon en klyfta mellan barnen? Hade det 

kanske varit bättre om barnen själva hade fått lösa situationen? Att Åsa föreslagit att Emma 

skulle gå tillbaka till kompisarna och frågat varför hon inte fick vara med. Att strategin att få 

hjälp av en icke deltagare istället skulle resulterat i stöd och ”push” att själv lösa situationen. 

Det kan tänkas att svaret blivit ett annat då Elin, Olle och Maja inte hade blivit bemötta med 

en anklagande och ifrågasättande ton av en vuxen.  

 

De strategier som Corsaro i sina studier såg som mest använda för att få tillgång till en lek, 

men med differentierat resultat, var de Tellgren översatt till ”indirekta strategier”. Indirekta 

strategier är ofta icke verbala och kan till exempel handla om att fysiskt placera sig i det 

område som leken utspelar sig eller att vara fysiskt nära kompisarnas interaktionsutrymme 

och leka en liknande lek eller att referera till vänskap med någon i gruppen (Tellgren 2004, s. 

81). Vid ett tillfälle i Ninas berättelse placerar sig Melvin lite vid sidan av kompisarnas 

legolek och börjar bygga. Det är nu relativt trångt i legohörnan då även Sandra, genom en 

bekräftande blick från Nina, fått tillgång till legot. För Melvin var den indirekta strategin inte 

så effektiv då Melvin istället för att bli inbjuden i leken blir utträngd av Henrik varvid Isaks 

bygge råkar stötas till. När Nina reflekterar över situationen och hennes val att låta Sandra ta 

plats på den redan ”överbefolkade” ytan tänker hon att hon ville kompensera Sandra för det 

som hände dagen innan då Nina bevittnade hur Sandra sågs som den som skapade problem i 

legohörnan och blev bortplockad ur leken av kollegan Ida. Att ge Sandra en plats kan ses som 

på bekostnad av Melvins plats. När hon hjälper en stjälper hon en annan. Vid ett annat tillfälle 

blir Nina till och med lättad över att ett barn, Nanna, lämnar legohörnan för att det då blir 

lättare för Nina att distribuera platserna till de andra. I situationen med Melvin och Sandra där 

båda tar plats i legohörnan blir Melvin bortknuffad medan Sandra inte blir inbjuden i leken 

men får sitta i fred. Nina upplever det som att Henrik blir irriterad på att Melvin är där och vill 
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knuffa bort honom. Hon ställer sig frågan varför det är just Melvin som blir bortknuffad? Hon 

känner sig också konfunderad över hur hon ska kunna agera i dessa situationer så att alla 

barns viljor ska bli respekterade. Frågan är om det ens är möjligt då vi tänker att det ligger i 

den fria lekens natur att barnen ska få utöva sin fria vilja.  

 

I Åsas berättelse kan vi tolka att även Björn, genom att tyst sitta på cykeln placerad i 

interaktionsutrymmet, använder sig av en indirekt strategi för att få tillgång till leken. Björn 

blev inte delaktig i leken, kanske för att barnen var så vana att se honom sittandes på en cykel 

studerandes deras lek att de inte tänkte på att han kanske ville vara med. Åsa tänker på att de 

vuxna, inklusive henne själv, observerar och har åsikter om att Björn inte är så aktiv i leken 

utan att på något sätt agera för att hjälpa Björn. Åsa eller Anita kunde i denna situation ha 

engagerat sig i cykelleken, som en länk mellan Björn och de andra barnen. Åsa funderar över 

varför hon eller Anita inte gör något då Åsas erfarenheter av att som vuxen delta i barnens lek 

är positiv och ofta har effekten att även barn som tenderar att hamna utanför leken blir 

delaktiga. Åsa tänker att anledningen till att de inte agerade kan bero på att de, precis som 

barnen, var vana att se Björn nöjd sittandes på cykeln. Emma däremot sökte aktivt tillträde till 

leken som hennes närmaste kompisar lekte, till en gemenskap som hon brukade vara 

inkluderad i. Kan hända Emma hade blivit en del av leken, naturligt ”slunkit” med, om hon 

tyst placerat sig i utkanten av kompisarnas lek. Eller så hade kompisarna kanske ignorerat 

henne, låtsats att hon inte var där, vilket Åsa har sett blivit utfallet vid andra tillfällen av 

denna karaktär. Frågan är vad som hade hänt om Emma hade refererat till vänskap? Om hon 

hade sagt att de faktiskt var kompisar och att hon därför skulle få vara med och leka. Kanske 

hade Elin och hennes kompisar hänvisat till att de redan börjat leka alternativt hade de känt att 

de inte kunde neka Emma tillträde. När barn inte ges tillträde till leken väcks frågan hos oss 

vuxna varför barnet inte får vara med. Är de inte åtråvärda kompisar i allmänhet eller i 

synnerhet i den aktuella situationen? Så varför får inte Melvin och Emma vara med i 

kompisarnas lek?  

 

Corsaro menar att barn är mer benägna att värna om relationen med kamraterna i leken än om 

leken i sig (Löfdahl 2014, s. 28). Corsaro uttrycker det som att barnen i leken ” … beskyddar 

sina interaktiva utrymmen” vilket han menar kan leda till att barn utesluts (Skånfors 2013, s. 

27). Corsaros menar dock, enligt Löfdahl, att uteslutning av en kamrat inte ska tolkas som 

elakhet utan just som ett försvar av det interaktiva utrymmet (Löfdahl 2014, s. 28). Relaterat 

till våra berättelser skulle det innebära att Isak och Elin var rädda om interaktionen med de 



24	  
	  

barn som redan var med i leken. Att Emma och Melvin inte nekades tillträde till leken för att 

kompisarna inte ville att Emma och Melvin, i egenskap av personer, skulle vara med utan för 

att de inte varit med i leken från början. Vi tänker också att det för barnen kan vara 

komplicerat att ta ansvar för andras känslor och viljor samtidigt som de är mitt uppe i en lek. 

Att lekens innehåll och flöde skulle förändras med en ny deltagare kan också vara ett 

argument för att inte vilja släppa in Emma och Melvin, även om det enligt Corsaro är av 

underordnad roll jämfört med att värna om relationen i gruppen (Löfdahl 2014, s. 28). Vi 

tänker att det kanske också fanns en rädsla att Emma eller Melvin skulle uppta en för stor del 

av interaktionsutrymmet men också att de övriga barnen skulle vara tvungna att dela med sig 

av såväl fysiskt utrymme som medbestämmande och talutrymme. Att erbjuda Emma rollen 

som katt skulle kanske innebära minst förändring av leken vilket kan vara en förklaring till att 

det var just den rollen som till slut erbjöds Emma, dock efter påtryckningar av Åsa.  

 

Löfdahl har i studier kring barn i förskolan och kamratkulturer funnit uteslutning av barn i 

leken med kön och ålder som argument. Löfdahl lyfter också tilldelandet av oattraktiva roller, 

som till exempel en död hund, som ett sätt att utesluta ett barn ur leken. Barnet nekas inte 

tillträde till leken men erbjuds minimalt handlingsutrymme (Löfdahl 2014, s. 29). Rollen som 

katt kommer Åsa ihåg var en relativt oattraktiv roll, i denna konstellation av barn. Om vi antar 

att Maja visste att Emma inte ville vara katt, då det var en oattraktiv roll, men ändå erbjöd 

henne den rollen kan erbjudandet ses som ett subtilt sätt att utesluta Emma från leken. Detta 

kan då vara en anledning till att Emma tackade nej kanske också i kombination med Majas 

ordval och ton. Majas erbjudande kan också ses som ett sätt att slingra sig runt det krav på att 

bjuda in Emma till leken, som barnen förmodligen kände från Åsa. Frågan är vad som hade 

hänt om Åsa inte hade blandat sig i situationen. Om Åsa inte pressat barnen att finna en roll 

till Emma? Genom att vara påstridig och söka ett snabbt svar kanske Åsa framkallade en 

strategi som varken var genomtänkt eller utstuderad. Kan tänkas att Åsa istället för att hjälpa 

Emma i leken distanserade henne än mer.  

 

Om katt var en oattraktiv roll så minns Åsa att de mest attraktiva rollerna var roller som vuxna, 

exempelvis mamma eller pappa, men att också storasyster eller baby var roller som stod högt i 

kurs. Det fanns en hierarki bland rollerna och de mest attraktiva var självklart redan tagna då 

vi tänker att barn instinktivt strävar efter roller som innebär en hög status. Löfdahl uttrycker 

en oro över att barn skapar och använder sig av karaktärer med låg status i sina lekar. Hon 

frågar sig vad som händer i det längre perspektivet om barnen redan så tidigt lär sig att 
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förhålla sig till dessa hierarkier i leken (Löfdahl 2014, s. 57). Tellgren uttrycker att barns 

förhandlingar i leken ger barnet en förståelse för den identitet hon/han har i gruppen, vilket vi 

tänker kan påverka barnets vilja att söka inträde i leken samt syn på sig själv som individ och 

del av gruppen (Tellgren 2004, s. 99). Vi tänker att Löfdahl och Tellgren lyfter viktiga 

aspekter. Nu var inte Emma ett barn som alltid var utanför kompisarnas gemenskap eller 

behövde be om att få vara med i leken, vilket dock inte gör att just denna situation känns 

mindre ledsam. Men denna situation är inte unik vilket gör det viktigt att reflektera över hur 

det kan påverka barn som ofta hamnar i liknande situationer. Det är också viktigt att vi 

pedagoger funderar över hur vi tänker kring inkludering. Att det är skillnad på att vara och 

känna sig inkluderad. Är vi vuxna nöjda om alla barn har någon att leka med, oavsett vilken 

roll eller vilket handlingsutrymme barnet har? Om barnet känner sig inkluderad eller inte kan 

bara barnet svara på men vi vuxna i förskolan kan vara uppmärksamma på mönster och 

tendenser i leken som vi inte upplever som positiva för barnet. Frågan om tillträde till leken 

väcker frågan kring den vuxne i relation till leken. Om och hur blandar sig de vuxna i leken?  

 

I båda våra berättelser är pedagogerna, inklusive Åsa och Nina, inte med i barnens lekar eller 

har vetskap om vad som faktiskt händer. Ändå kan vi i båda våra berättelser läsa hur vi agerar, 

ibland i affekt, när ett barn inte får vara med. Tellgren menar att barnen arbetar hårt för att 

skapa gemensamma lekar och interaktionspartners och därför kanske inte ser ett nekande svar 

på tillträde som en uteslutning av kompisen. Den vuxnes syn på barnets försvar av sitt 

interaktionsutrymme kan dock ses som osolidariskt för oss vuxna (Tellgren 2004, s. 99). I 

Åsas berättelse speglar hon en irritation över situationen och spontan empati för Emma. Då 

Åsa möter den gråtande Emma tänker hon, utan reflektion, att kompisarna inte varit snälla 

mot Emma. Åsa går genast in och försöker hjälpa Emma att få tillträde till leken. Varför är 

Åsa så snabb att översätta svaret nej på frågan om tillträde till illvilja? Är det Emmas tårar 

som berör Åsa eller att Åsa tycker att alla ska få vara med och leka eller att de tre barnen är 

Emmas närmaste vänner på förskolan? Med perspektiv kan Åsa se att det kanske var Emmas 

relation till de tre barnen, som nära vänner, som påverkade hennes vilja att försöka få Emma 

delaktig i leken. Frågan blir då om man inte får säga nej till en nära vän? Finns det här en 

outtalad regel om vem/vilka som man får neka tillträde till leken?  

 

Även i Ninas berättelse reagerar och agerar Nina instinktivt på barnens nekande svar på 

Melvins fråga om att få vara med, här o-ombedd. Nina beskriver hur hon står alldeles i 

närheten, men utom synhåll för barnen, och genast hoppar fram och ifrågasätter Melvins 
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exkludering från leken samt Isaks användning av regeln om fyra i legot. När Nina går in för 

att styra upp situationen använder även hon sig av den regel som Isak hänvisat till, regeln om 

antal barn i legohörnan. Hon försöker genom det vända situationen för att motverka det 

utanförskap som hon tror att Melvin känner. Genom att bekräfta regeln och vända tillbaka den 

mot Isak förtydligar och förstärker hon regeln som gör att Melvin får en plats i legohörnan 

men han blir inte en del av gemenskapen då de andra tre kompisarna väljer att byta aktivitet. 

Nina beskriver att hon blir upprörd, att hon i denna stund känner att hon går sönder inombords, 

en känsla som också Åsa kan känna när hon läser Ninas berättelse. Är det för att vi är just 

vuxna med våra egna erfarenheter, vår förförståelse eller förutfattade meningar som gör att vi 

tolkar situationen så? Nina kan med perspektiv se att hennes starka känslor grundade sig i att 

hon uppfattade barnens agerande som en exkludering av Melvin. Deras agerande stärkte 

hennes teori om att han inte är en attraktiv lekkamrat. Hur Melvin upplevde situationen kan vi 

dock inte veta och kan också vara beroende av om det var gemenskapen med kompisarna eller 

legot som var Melvins primära mål i denna stund. Att Melvin fick bygga lego tillsammans 

med Nina kanske var den ultimata lösningen för honom.  

 

Nina funderar vidare på anledningen till att hon så snabbt ryckte in. Kan det vara för att det 

just är Isak som nekar Melvin? Det kan vara hennes egen irritation på Isak och Leos tendens 

att dominera legohörnan, att hon tar för givet att de säkrar sina platser och tillgång till legot. 

Att erbjuda Melvin en plats i leken skulle medföra att barnen behövde introducera leken för 

honom men också att de måste dela med sig av de dyrbara legobitarna. Bitar som är åtråvärda. 

Det finns de som är formade på ett speciellt sätt som barnen ofta letar efter tidigt i veckan för 

att kunna spara på sina egna byggen och då i förlängningen behålla hela veckan 

innan ”kraschadagen” som är fredagar. Nina upplever en viss hets över att några barn söker 

just dessa bitar och att det dem emellan kan uppstå en orättvisa. Nina funderar också över om 

anledningen till att Isak går så snabbt från leken kanske var för att hon indirekt genom sin ton 

och sitt kroppsspråk skuldbelägger honom för att exkludera en kompis medan han egentligen 

bara ville göra rätt; att Isak bara vill följa de regler som vi vuxna bestämt. Frågan är då vem 

som egentligen är ”boven i dramat”?  

 

Något som vi finner som intressant när vi läser Ninas berättelse är hur hon i denna situation 

använder ytterligare ett argument, tidsaspekten, i syfte att ge Melvin en plats i leken men 

kanske också i syfte att få kontroll över en situation som hon upplever som kränkande för ett 

barn. Nina säger i berättelsen till Isak att han har suttit jättelänge med legot och att det är dags 
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att göra något annat. Åsa undrar över om detta är en uttalad regel på förskolan eller ett 

argument som Nina kom på i stunden och som hon använder i egenskap av en vuxen som vill 

styra upp en svår situation. Nina menar att det inte fanns någon regel om tid i legohörnan utan 

att hon i stunden skapade den för att ge plats åt Melvin. Att Nina genom sitt argument om tid 

tvingade Isak att byta aktivitet innebar att också hans kompisar ville byta aktivitet vilket 

medförde att hon hamnade i ett nytt dilemma. Hur skulle Nina bemöta Henrik, Emil och Leo 

när de också ville byta aktivitet från legot till hemvrån, till samma som Isak? Skulle hon säga 

nej för att det känns oschysst mot Melvin att de bytte aktivitet? Eller skulle hon säga nej för 

att markera att hon inte tyckte att det var okej att välja utifrån vad kompisen gjorde? Henrik, 

Emil och Leo skulle då kunnat använda Ninas nyuppfunna regel om tidsbegränsning för 

aktiviteten lego. De skulle kunnat hävda att de också varit för länge i legot vilket vi tänker 

Nina skulle haft svårt att säga emot. Frågan är om det skulle gynnat Melvin om Nina tvingade 

kvar Henrik, Emil och Leo i legot då vi tror att det enda skälet till att de ville byta aktivitet var 

att de ville vara där Isak var? Om Nina i denna situation valt en annan strategi och gett 

exempel på ett mer tillåtande agerande som att föreslå att de minsann kunde vara fem vid just 

detta tillfälle så kanske Melvin hade hittat ett sätt in i gemenskapen. De andra kanske till och 

med hade tagit emot honom med entusiasm. Det kan med andra ord ses som att de vuxna 

genom sina regler varit med och bidragit till Melvins eventuella utanförskap.  

 

Den fria leken – ur ett maktperspektiv 
Markström talar om förskolan som en social praktik där vi tillsammans konstruerar normer, 

komplexa relationer och samspel som blir en institutionell normalitet. Hon menar att makten 

och friheten är motpoler som står i förhållande till varandra och att strategier för att bibehålla 

och skapa dessa ständigt pågår runt omkring oss (Markström 2005, s. 86). Vi kan se hur både 

barn och vuxna på förskolan förhåller sig till regler, rutiner och begränsningar av praktiskt 

slag. Vi har frihet men inom vissa ramar. I den fria leken antas barnen få frihet att välja 

aktiviteter, med vem/vilka de vill leka med samt få utlopp för sin fantasi och kreativitet. I den 

fria leken i våra berättelser visar sig dock friheten ha begränsningar. Vi kan, precis som 

Markström uttrycker, se att det finns en komplexitet mellan friheten och begränsningar av 

friheten som barnen och vi vuxna förhåller oss till. När vi skriver och reflekterar över våra 

berättelser upplever vi att alla relationer, både barn och vuxna sinsemellan såväl som mellan 

barn och vuxna, genomsyras av ojämna förhållanden vilket förde oss in på makt som ett 

perspektiv för att reflektera kring våra berättelser.  
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Klara Dolk menar att makt oftast förknippas med uteslutning och förtryck. Ett nytt och 

banbrytande sätt att se på makt, som Dolk intresserar sig för och tolkar, presenterar filosofen 

och historikern Michel Foucault. Han talar om makten som skapare av sanningar och kunskap. 

Makten ger upphov till människans känslor, attityder och handlingar. Foucault menade att 

makt är något som verkar genom normalisering och normer snarare än genom regler och lagar. 

Dolk bekräftar Foucaults tanke om makt som normalisering och uttrycker att normer inte 

uppstår genom tvång eller våld utan normer är något som människan anpassar sitt sätt att 

tänka och sin vilja till, medvetet eller omedvetet. Makten ses inte ett medel för att straffa utan 

då människan tenderar att sträva efter att göra rätt ligger makten i att förebygga att människor 

gör fel (Dolk 2013, s. 26). Roddy Nilsson, som också tolkat Foucault, lyfter att Foucaults 

intresse för makt bör ses ur ett relationellt perspektiv där fokus riktas på hur makten kommer 

till uttryck i handling och vad som då händer. Foucault ansåg att man inte kan äga makten, 

makten är ingen egenskap eller egendom utan en aktivitet (Nilsson 2008, s. 84–85). Men även 

om vi inte kan äga makten och att den ” … uppstår som ett resultat av komplexa interaktioner 

som är föränderliga” så menade Foucault att maktrelationer oftast är ojämlika och tenderar att 

vara relativt stabila i sin karaktär (Dolk 2013, s. 26). Denna ojämlikhet kan vi uppfatta i våra 

berättelser, både bland barnen och oss vuxna. 

 

Glasfönstret 

I våra berättelser går vi vuxna i flera situationer in och ”styr upp” situationen, ibland utan att 

veta hur den uppstått. Nina är exempelvis vid ett tillfälle utom synhåll för de barn som bygger 

lego men på lagom avstånd för att uppfatta det som sägs, när hon står runt hörnet och hänger 

upp dagens skörd av teckningar. Markström talar i sin studie om Foucaults glasfönster där 

kontroll sker från olika håll, både av oss vuxna och barn. Man kan veta om att man är 

iakttagen men man kan också leva i osäkerhet med en visshet om att möjligheten finns. 

Osäkerheten när och om vi är iakttagna, menar Foucault, skapar en reglerande självkontroll 

(Markström 2005, s. 74). Vi förklarar det som att man med den ovissheten tänker till en extra 

gång för att man måste kunna stå för sina handlingar, det i sin tur innebär att en slags social 

ordning råder. I Ninas berättelse kan vi läsa hur hon från sin plats runt hörnet hör Melvin 

fråga om han får vara med och leka med legot. Melvin får ett nekande svar med argumentet 

att de redan är fyra i leken. Anar barnen att det kan finnas någon vuxen i närheten och 

använder regeln om fyra som ett artigt sätt att neka Melvin tillträde till leken? När Nina 

konfronterar pojkarna i legohörnan uppfattar hon dock det som att de inte har varit medvetna 
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om att hon stått runt hörnet och hört dem, då de ser mycket förvånade ut. Hon spekulerar 

också om barnen hade agerat annorlunda om de vetat om att hon hörde dem. Hade de låtit 

Melvin bygga med legot för att de visste att det skulle behaga Nina? Det skulle dock kunna 

vara så att de ändå gett Melvin ett nekande svar och använt regeln om endast fyra barn i 

legoleken för att de faktiskt tänkte på det som en vedertagen regel och att de gjorde det rätta.  

 

I Åsas berättelse finns det också tillfällen när ett handlande kan tänkas vara resultatet av att 

barnen vet eller anar att de är iakttagna, exempelvis som när Maja och Elin bråkar om vem 

som skulle cykla och vem som skulle åka på flaket. Åsas kollega Anita ingriper i situationen 

genom att lyfta bort Elin och därmed låta Maja få cykeln. Efter en stund sitter dock Elin på 

cykeln och Maja på flaket. Åsa är osäker på hur turtagningen med cyklarna egentligen gick 

till. Hade Maja cyklat färdigt och lät Elin cykla vilket skulle innebära att Elin faktiskt följde 

regeln om att vänta på sin tur. Om Elin väntade på sin tur är frågan av vilken anledning. 

Förhöll hon sig till regeln för att hon ansåg att det var det rätta att göra eller för att hon visste 

att någon vuxen fanns i närheten, någon vuxen som kunde se och komma till Majas 

undsättning? Eller var det kanske så att Elin tog tillfället i akt att bestämma och få sin vilja 

igenom när pedagogen Anita gått därifrån. Att hon lyckades få Maja att ge cykeln till henne 

med hjälp av de redan etablerade rollerna som existerade i deras relation, där Elin var den som 

oftast fick bestämma. Makten befinner sig i ständig förändring, menade Foucault, vilket 

innebär att maktbalansen alltid kan förändras. Du kan gå från att vara i underläge till att vara i 

överläge (Nilsson 2008, s. 86). I denna situation tänker vi att Elin kan ha gått från att vara i 

underläge i relation till pedagogen Anita till att befinna sig i överläge i relation till Maja. 

Nilsson menar att denna förändring kan vara ett resultat av såväl oavsiktliga som medvetna 

handlingar (Nilsson 2008, s. 86). I båda berättelser visas det prov på den rådande sociala 

ordning som Nina och Åsa finner problematisk och svår att definiera då vi inte kan vara säkra 

på att vi uppfattar situationerna som de verkligen är. Vi kan i våra berättelser inte vara säkra 

på att vi vet vad barnens intentioner verkligen var och ser tydliga exempel på när vuxna 

agerar utan att ha full insikt i situationen, ofta med intentionen att skapa ordning.  

 

Avskiljandets praktik 

Markström lyfter Foucaults begrepp avskiljandets praktik vilket handlar om att försöka skapa 

ordning. I sin studie fann hon exempel på att personalen på förskolan ofta använder sig av 

avskiljandets praktik genom att till exempel lyfta ut gråtande eller störande barn från en 

pågående aktivitet, vilket vi ser prov på även i våra berättelser (Markström 2005, s. 77). I 
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Ninas berättelse lyfter kollegan Ida bort Sandra från legoaktivitet som ett sätt att försöka 

lugna ned en situation som upplevs som rörig. Vår tolkning är att Ida antar att Sandra är den 

som stör leken, då hon egentligen bara är en av alla barn som ägnar sig åt att bygga lego. Att 

anledningen till att aktiviteten upplevdes som stökig kan ses som att det var många barn på 

samma plats, vilket kanske också Ida upptäckt om hon hade stannat upp. I Åsas berättelse 

lyfter Åsas kollega Anita bort Elin från cykeln då hon antar att Elin är den som är källan till 

konflikten. En tolkning som vi gör utifrån Anitas val att lyfta bort just Elin men kanske främst 

utifrån Anitas uttalande om att Elin alltid ska bestämma och att hon verkar se Elin som någon 

som ”ställer till det”. I båda våra berättelser kan vi se att pedagogen agerar utifrån personliga 

åsikter men också hänvisar till regler, kanske för att rättfärdiga sitt handlande. Anita hänvisar 

till en oskriven men vedertagen regel om att dela med sig medan Ida kan antas handla utifrån 

en oskriven regel om lugn och ro och en önskan att Sandra ska göra klart ett projekt startat av 

Ida själv, hjärtkorten. I båda situationer vet egentligen inte pedagogerna vem eller vad som är 

källan till ”problemet” utan handlar utifrån antaganden, i våra ögon tillsynes helt oreflekterat. 

Ett alternativt handlande som kan appliceras på båda situationerna och som säkerligen hade 

upplevts som mer rättvist för barnen, var om Ida och Anita hade frågat barnen vad som hade 

hänt och agerat utifrån informationen. I situationen med Ida och Sandra skulle också Ida 

kunnat höra efter med Nina som faktiskt befann sig nära barnens lek.  

 

I våra berättelser speglas också andra sätt än att lyfta bort barn för att praktisera avskiljandets 

praktik. Vi använder tillgången på material som ett sätt att hålla ordning. På Ninas förskola 

har de vid tidigare tillfällen tagit bort legot för att främja andra lekar. På Åsas förskola har 

cyklarna varit ett diskussionsämne. Diskussioner som utmynnat i olika strategier, som 

exempelvis cykelfria dagar eller cykeltider, för att eliminera konflikter även om det talats om i 

termer av att bredda barnens intressen. Men vad händer med exempelvis Björn som oftast 

väljer cyklarna, även om han använder den på sitt eget sätt? Och vad händer med alla barn på 

Ninas förskola som längtar efter att få bygga med ett material som de finner så attraktivt? Vår 

erfarenhet är att det till viss del främjar andra aktiviteter då barnen blir tvungna att vidga sina 

vyer, vilket förstås är positivt. Det kräver dock att vi pedagoger är aktiva, introducerar 

aktiviteter och finns nära barnen. I båda våra berättelser är det dock tydligt att de vuxna vill 

plocka bort material för att det ska bli mindre komplicerat för de vuxna, inte för barnens skull.  
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Den ansiktslösa makten 

När vi läser och reflekterar kring våra berättelser kan vi se hur regler, både uttalade och 

outtalade, löper som en röd tråd. Vi kan se hur regler blir ett sätt att skapa struktur och att 

organisera verksamheten men också förhålla oss till varandra. Men regler kan också användas 

som ett verktyg för att uppnå dominans, som ett maktmedel vilket vi tycker oss se i våra 

berättelser. Charlotta Stålberg använder etnologen Billy Ehns begrepp och talar om den 

ansiktslösa makten vilken hon menar vilar i regler och rutiner. Att alla vi på förskolan, både 

barn och pedagoger, vilar och förhåller oss till dessa regler som också betyder att vi kan 

eftersträva en konfliktfri miljö (Stålberg 2016, s. 241). Vi tänker att vi använder regler och 

rutiner för att skapa ordning. Vi lutar oss tillbaka på regler satta av någon annan, någon ”utan 

namn”, vilket gör att vi inte behöver stå till svars till hundra procent. Vi kan då i svåra 

situationer också gömma oss bakom dessa regler för att vi kanske inte orkar ta vissa strider, 

inte har tid eller orkar reflektera självständigt.  

 

Nina börjar fundera över hur regeln om antalet fyra i legohörnan uppkommit. Det är inte 

någon uttalad regel men den har florerat på avdelningen under en tid. Från början var tanken 

att den var bra då den skapade lugn och ro, för både vuxna och barn, men också ett fysiskt 

utrymme för de barn som lekte med lego. Nina ställer sig nu frågan om denna regel kanske till 

och med höjt statusen på legohörnan. Kanske gör just den regeln att barnen kämpar för att få 

tillgång till utrymmet? Något som nu också slår Nina, vilket hon tidigare inte reflekterat över, 

är att något barn skulle ha känt sig exkluderat när hon själv använt regeln. Hon har tänkt att 

barnen litar på att de beslut som de vuxna tar gynnar alla barnen. Nu känner hon sig inte lika 

säker. När hon i denna situation hörde Isak uttala regeln skapad av de vuxna men tillämpad av 

barnen synliggjordes ett maktutövande som hon i situationen blev överrumplad av.  

 

Corsaro lyfter dock ett annat perspektiv på barnens uteslutning av en potentiell lekkamrat med 

argumentet att man redan är tillräckligt många i leken eller att man inte ryms. Han menar att 

det kan visa på att barnen har en stor dos social kompetens då de har kunskap om att man 

måste begränsa antal barn i leken (Löfdahl 2004, s. 43). Isaks användande av regeln om fyra i 

legot skulle då kunna anses som att han uppfattat en regel som vuxna förhåller sig till och 

själva använder för att upprätthålla ordningen i legohörnan. Vi skulle då också kunna se Elins 

begrepp ”trelek” som ett sätt att skapa ordning i hemvrån, även om det inte fanns någon 

uttalad eller outtalad regel om antal barn där. Att organisera med hjälp av begränsningar av 
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antal barn existerade dock i andra sammanhang på Åsas förskola. Alternativt kan Elin också 

använt sig av trelek som ett sätt att strukturera upp just denna lek. Det kanske var av högsta 

vikt att de tre roller som barnen tagit var intakta och att Elin kanske var i full fart att bearbeta 

en händelse som krävde just det scenariot.  

 

I Åsas berättelse florerar det precis som på Ninas förskola outtalade regler, som Åsa inte 

tidigare reflekterat så mycket över men som i skrivandet och läsandet av texten blir tydliga. 

Maria, i Åsas berättelse, får tillåtelse att måla en målning till men sedan får hon byta aktivitet, 

vilket är en outtalad regel. Åsa tror att denna regel fötts ur samtal om att de vuxna ville 

undvika massproduktion men att den ekonomiska aspekten också spelade in, att färg och 

papper kostar pengar, men egentligen är hon inte riktigt säker. Att tala om massproduktion i 

ett kreativt sammanhang som barnens skapande kan Åsa med perspektiv se som en aning hårt. 

I situationen var det inte något barn som stod i kö för att måla efter Maria så med perspektiv 

på situationen kanske det egentligen inte spelade någon roll om Maria eller ett annat barn 

använt ett papper till, men Åsa följde ändå regeln. I denna situation kan Åsas användande av 

en regel ses som byråkratiskt och oreflekterat och ett hindrande av Marias fria val.  

 

En regel som vi upplever lever upp till definitionen av den ansiktslösa makten är regeln om att 

alla ska få vara med. Detta är en regel som vi båda upplever florerar i förskolans värld, såväl 

uttalad som outtalad. Men vem är det egentligen som har bestämt den regeln just på din 

förskola? I båda våra berättelser skulle vårt agerande kunna ses som att vi anser att alla ska få 

vara med och att vi blir relativt upprörda då barnen säger nej till en kompis. Det kan ses som 

en självklarhet att Emma och Melvin ska få vara med i kompisarnas lek, att det inte är okej att 

säga nej. Både Nina och Åsa anser dock att det kanske inte är en så rimlig eller ens rättvis 

regel då varje situation är unik, men att regleln finns där som en osynlig röst. Det som vi dock 

ser som viktigt är att alla barn som vill ska ges möjlighet att ingå i ett sammanhang, att ingen 

ska behöva känna sig ensam. Detta skulle då innebära att barnen får säga nej till en kompis 

om de redan har påbörjat leken förutsatt att det sker på ett sätt som upplevs som schysst. Vad 

vi upplever som okej eller inte okej är dock subjektivt vilket är en av anledningarna till att vi i 

denna stund reflekterar kring just dessa dilemman.  

 

Stålberg menar att pedagoger gärna ser till regler, uttalade eller outtalade i stället för att utöva 

den makt hon tänker att vi har i egenskap av vuxna (Stålberg 2016, s. 241). Vi upplever dock 

att vi vuxna använder regler just som ett maktmedel och då gärna i kombination med det 
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faktum är att vi i egenskap av vuxna anses ha företräde. I våra berättelser kan vi läsa hur Anita 

och Ida fysiskt lyfter bort barn, vilket de förmodligen tänker att de har rätt att göra i egenskap 

av vuxen, samtidigt som de refererar till regler om att vänta på sin tur och att de är för många 

barn på samma plats.  

 

Det som slår oss när vi läser våra berättelser är att när reglerna, som oftast är initierade av oss 

vuxna, används på ett sätt som vi inte tänkt oss alternativt inte används av oss vuxna blir vi 

besvärade. När Isak använder den outtalade regeln om fyra i legot, som han snappat upp och 

nu experimenterar med, som argument för att Melvin inte kan vara med blir Nina upprörd. 

Detta kan tolkas som att regeln endast får användas av de vuxna för att organisera 

verksamheten. I Åsas berättelse använder Elin begreppet trelek, vilket får Åsa att reagera. Åsa 

upplever instinktivt trelek som ett sätt att utesluta Emma på. Hon känner dock att det är svårt 

att förhålla sig till begreppet trelek. Använder Elin trelek som ett argument för att hon inte vill 

ha med Emma i leken eller för att hon inte vill förändra något i leken? Det finns, som vi 

nämnde ovan, ingen regel om tre i hemvrån men Åsa och hennes kollegor använder antal barn 

i olika aktiviteter som en metod för att organisera verksamheten. Kan Elins användande av 

trelek och Isaks användande av ett begränsat antal barn i aktiviteten vara ett uttryck för det 

som Corsaro talar om som sekundära anpassningar? Sekundära anpassningar beskrivs som ett 

sätt att antingen komma runt eller göra motstånd mot sociala villkor. Samtidigt som barnen 

gör detta ger de sken av att de anpassar sig till rådande normer och de regler som de vuxna har 

skapat (Skånfors 2013, s. 26). Isak har kanske relaterat till regeln om att alla ska få vara med 

genom att använda begränsningar av antal som ett sätt att komma runt regeln. För hur ska de 

kunna bjuda in Melvin i leken om det redan är ”fullt”? Precis som Elin namnger leken i linje 

med regeln om begränsat antal i leken för att komma runt att alla ska få vara med. Alternativt 

visar de med sina strategier att de vill bestämma vilka som ska vara med i leken. Vi kan i våra 

berättelser se hur det blir tydligt hur barnens användande av en metod som vi vuxna utformat 

skapar problem då vi är ovissa om barnens intentioner. För hur ska vi förhålla oss till att 

barnen använder de regler vi varit med och utformat för att, som vi ser det, exkludera någon?  
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Normer – ett relationellt perspektiv eller begränsande 

I båda våra berättelser kan vi se hur vi, både vuxna och barn, försöker förhålla oss till 

varandra men också till material och fysiskt utrymme. Vi tror att vi försöker upprätthålla en 

ordning och samtidigt skapa ett klimat som är tillåtande och inkluderande men när vi läser 

våra berättelser växer det fram en bild av att vi och våra kollegor tenderar att sträva efter ett 

beteende som är ”normalt” men också ”lagomt”. I relation till leken kan det ses som att vi 

försöker hitta ett sätt att leka på som kan uppfattas som rätt och som passar på förskolan. Vi 

har en bild av vad vi tycker är en bra lek och vad som är det normala beteendet i leken och så 

fort något barn avviker i fråga om beteende eller egenskaper så reagerar vi, som till exempel 

att Anita inte anser att Björn kan leka eller att Nina anser att Isak har för starka 

ledaregenskaper som han uttrycker i leken. Markström menar att vårt sätt att eftersträva 

ordning visar på hur vi konstruerar arenor och normer för förskolan men även för barndomen 

medan vi samtidigt säger att barnen är kompetenta och vi vill att de ska vara självständiga och 

utveckla sin egen identitet, även som medlemmar i kollektivet (Markström 2005, s. 91). 

 

Som vi i inledningen till detta kapitel nämnde så ansåg Foucault, enligt Dolk, att makt är 

något som verkar genom normalisering och normer snarare än genom regler och lagar. Dolk 

refererar till Judith Butler, professor i retorik/litteraturvetenskap, som menar att normer inte är 

så lätta att uppfatta, de är ofta outtalade, och syns främst i våra handlingar (Dolk 2013, s. 26–

27). I våra berättelser säger vi inte i klartext, varken till barn eller till kollegor, vad vi anser är 

rätt eller hur det ska vara. Vi måste ”läsa mellan raderna” för att nå de bakomliggande 

orsakerna till uttalanden eller handlingar. Anita säger exempelvis inte rent ut att Björn inte 

leker eller inte kan leka men hennes röst och hennes sätt att se på Björn ger en aning av vad 

hon innerst inne tänker. Nina som har en önskan om någon slags rättvisa i legohörnan medan 

hon betraktar den alltmer tilltagande kampen om tillträde.  

 

Butler talar om normers dubbla natur. Att vi å ena sidan behöver normer i ett relationellt 

perspektiv, då de vägleder oss och utgör riktlinjer för vårt handlande. För hur skulle vi annars 

kunna verka i samma värld? Men å andra sidan begränsar de oss då de kan innebära att vi 

kränks och måste därför motarbetas av sociala rättviseskäl. Dolk menar att normer, utifrån 

Butlers perspektiv, är viktiga då de ger oss riktlinjer och mål för en pedagogisk verksamhet 

som strävar efter att uppnå delaktighet och jämlikhet (Dolk 2013, s. 27–28). Denna 

komplexitet i normers dubbla natur lyfter också Tullgren då hon talar om Foucaults 

normaliseringspraktik där strävan efter både homogenitet och individualitet verkar växelvis. 
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Genom att uppmärksamma det individuella särskiljer vi också denne från gruppen vilket i sin 

tur kan leda till att stärka gruppen och genom det skapa ett utanförskap (Tullgren 2004, s. 38–

39). När Nina går in och försöker skapa en plats till Melvin i legoleken förstärker hon en 

grupp men synliggör också ett individuellt barns utanförskap då resultatet blir att Melvin blir 

ensam i legot och de andra barnen återförenas i sin starka mindre grupp. Nina styrs här av 

hennes upplevelse att Melvin generellt inte är en självklar del av gruppen utan ofta får be om 

lov att få vara med, vilket kan vara en anledning till att hon också reagerar så starkt på att 

Melvin blir verbalt nekad tillträde till leken. Att putta undan Melvin för att få utrymme kanske 

sker helt oreflekterat av kompisarna då de kanske inte ser honom som en del av deras 

gemenskap. Nina funderar över om det just är denna konstellation av pojkar som gör att 

Melvin utesluts eller om han inte finner en gemenskap med några barn över huvud taget. Vi är 

inte säkra på om Melvin styrs av en önskan att tillhöra just denna grupp eller vill han 

verkligen leka med legot.  

 

I skrivandet och reflekterandet kring våra berättelser blir vi medvetna om att när vi går in och 

styr i leken, korrigerar barnen enligt de normer och regler vi anser att förskolan ska följa, så 

skapar vi denna självreglering som Foucault diskuterar och som vi tidigare talade om. Barnen 

vet vad vi vuxna och gruppen/kollektivet anser vara ”rätt” beteende och anpassar sig därefter, 

vilket enligt Dolk är ett sätt att utöva makt på (Dolk 2013, s. 26). Barnen ses som kompetenta 

och ges frihet men under former där pedagoger uppmanar till att de agerar ”rätt” i en 

självreglerande praxis. Frågan är om friheten då är illusorisk? Ja, kanske till viss del. Ann-

Marie Markström och Gunilla Helldén lyfter just relationen mellan frihet och kontroll. De 

menar att förskolan å ena sidan är en plats där barnens behov är i fokus och där utbildad 

personal ser till barnens bästa, å andra sidan att man kan se formen för förskolan som en 

institution som verkar kontrollerande (Markström och Helldén 2009, s. 2). I deras studie visar 

det sig dock att barnen själva tar kontroll över sin tid på förskolan som egna aktörer. 

Författarna menar att barnen själva inte upplever sin barndom som institutionaliserad. Ur 

barnens perspektiv är de själva med i skapandet av förskolan (Markström och Helldén 2009, s. 

9–10). Men hur kan vi och författarna vara säkra på att vi uppfattar barnens perspektiv på rätt 

sätt?  
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Pedagogens lekfulla uppdrag?  
Markström och Helldén talar om att förskolan till skillnad från skolan inte ska vara kravfylld i 

den bemärkelsen att barnen behöver prestera eller uppfylla kunskapsmål. Att det ska finnas 

plats och tid för barnens fria val och deras intressen ska till viss del forma verksamheten. 

Författarna menar dock att det i praktiken ges få tillfällen till det fria under en dag på 

förskolan och de tillfällen som ges för fri lek är i frånvaro av lärare. Detta innebär att barnen 

skapar egna strukturer för den fria leken, både för att hjälpa varandra men också för att säkra 

sin egen plats och sitt utrymme (Markström och Helldén 2009, s. 5–6). Även Sofia Eriksson 

Bergström lyfter att det sällan är några vuxna representerade i leken vilket medför att 

maktspelet mellan barnen blir tydligare (Eriksson Bergström 2013, s. 31). I båda våra 

berättelser är vi vuxna, fysiskt, relativt frånvarande i barnens lekar vilket utifrån ovannämnda 

författare kan ha bidragit till att exempelvis Isak har getts utrymme att bli ”kung” över 

legohörnan eller Elin att få ”styra och ställa” med sina kompisar. I berättelserna ”dyker” 

pedagogerna, i skepnad av Anita och Ida, upp som gubben i lådan eller, som Nina och Åsa, 

betraktar på avstånd barnens lek. Frågan är vad det är som avgör när vi väljer att träda in i 

barnens lekar och när vi väljer att hålla oss på avstånd? I våra berättelser kan vi se att 

upplevelsen av att det är stökigt eller att vi uppfattar något som en konflikt leder till att 

pedagogen går in i syfte att skapa ordning. Upplevelsen av att någon blir utanför, som med 

Emma och Melvin, bidrar också till den vuxnes val att ingripa. I situationerna med Björn som 

inte naturligt tar eller får en plats i leken ingriper vi inte, kanske för att det inte ger några 

avtryck i ljudvolymen eller i de andra barnens samspel. Detta kan tolkas som att när vi vuxna 

upplever att leken flyter på låter vi barnen leka i fred. Det som vi dock reflekterat över under 

skrivandet av denna essä är att även om vi inte är fysiskt nära eller delaktiga i leken utövar vi 

vuxna i förskolan styrning över barnen genom regler och normer men också var och när man 

får och ska leka, något som även Tullgren lyfter fram. Tullgren menar att fri lek inte innebär 

att de vuxna inte är med och styr. Hon menar att de vuxna styr såväl att barnen leker som vad 

och hur de leker. I de fall en vuxen skulle vara med i leken så styr den vuxne också leken 

genom ” … en sorts osynlig styrning” (Eriksson Bergström 2013, s. 31).  

 

Linda Palla talar om styrning som ett centralt begrepp hos Foucault vilket innebär att 

strukturera andras möjligheter att handla (Palla 2011, s. 54). Enligt Elisabeth Nordin-Hultman, 

som också tolkat Foucault, menade han att en av de viktigaste formerna för styrning i en 

pedagogisk praktik är indelningen av tid och rum. I en förskole miljö handlar indelningen av 
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rum om att olika aktiviteter förväntas ske på olika platser, vilket vi tänker också hjälper oss att 

hålla ordning. Indelningen av tid innebär att aktiviteter och rutiner schemaläggs vilket innebär 

att vi reglerar var barnen ska vara och när. Denna reglering av tid och rum, vilken Nordin-

Hultman dock uttrycker är motsägelsefull till dagens tal om det fria skapandet och barnets 

egna initiativ till aktiviteter, innebär begränsade möjligheter men inte bara för barnen utan 

även för oss pedagoger (Nordin-Hultman 2009, s. 96, 97, 101). I detta sammanhang talar 

Löfdahl om hur vi pedagoger balanserar olika delar av vårt arbete. Löfdahl menar att vi vuxna 

har tillträde till leken men att vi också har andra arbetsuppgifter vilka vi anser är viktigare än 

att vara delaktiga i barnens aktiviteter. Konsekvensen blir att barnen ofta utelämnas till sig 

själva (Löfdahl 2014, s. 30). Vi känner inte igen oss i detta resonemang då vi båda helst skulle 

välja att vara med barnen men att vårt uppdrag inte ger oss den möjligheten då vårt uppdrag är 

relativt komplext. I läroplanen kan vi exempelvis läsa om att barnens utveckling och lärande 

ska dokumenteras i syfte att utvärdera verksamheten i relation till målen i läroplanen samt att 

vårdnadshavarna ska göras delaktiga i verksamheten (Skolverket 2016, s. 13–14). I Ninas 

berättelse får vi läsa om hur hon slits mellan en önskan att vara med barnen och uppdraget att 

skriva klart veckobrevet. 

 

Stålberg uttrycker att vårt sätt att dela in tiden främjar en makt över människan som ett sätt att 

säkerställa största möjliga nytta (Stålberg 2016, s. 239). Nina tänker sig att hon vid just denna 

tid som skulle beskrivas som relativt lugn, medan barnen vilar och ett begränsat antal barn 

leker med legot, får en passande stund till de mer administrativa arbetsuppgifterna. Att skriva 

detta veckobrev är något som förväntas av henne men det är oklart om det finns en given tid 

till detta eller om det är tid som Nina antas ska hitta under annan pågående aktivitet i 

verksamheten. Kanske tanken är att den fria leken, som inte kräver hennes totala närvaro, ska 

skapa tid till Nina att kunna göra något annat som att skriva veckobrevet. Nina väljer att 

involvera barnen i veckobrevet genom att de får vara med och välja bilder. Detta kan ses som 

ett sätt att för Nina att kombinera en strävan efter att uppnå största möjliga nytta samtidigt 

som hennes önskan att vara närvarande med barnen uppfylls. Stålberg menar att när vi 

inkluderar barnen i våra arbetsuppgifter och vårt tidschema så lär vi dem att leva livet, vilket 

kan tolkas som att vi lär dem att underkasta sig en ordning - ett förväntat sätt att leva på 

(Stålberg 2016, s. 241). Det som blir problematiskt i situationen är att Nina inte kan ha fullt 

fokus på det hon gör då hon känner oro för att leken i legohörnan ska trissas upp och hon inte 

vill att kollegan Ida återigen ska få tillfälle att uppröras över ljudvolymen och antal barn i 

legohörnan. Nina väljer att lämna barnen vid datorn och veckobrevet för att sätta sig i 
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legohörnan. I denna situation var det den aktivitet som hördes mest som fick pedagogens 

uppmärksamhet på bekostnad av veckobrevet men också på bekostnad av att den aktivitet som 

nyss förflöt friktionsfritt nu håller på att spåra ur, något vi upplever sker i princip dagligen i 

vårt arbete.  

 

Att göra barnen delaktiga i vårt arbete kan också ses som en strategi för att ge barnen 

inflytande, vilket också är centralt i vårt uppdrag. Arbetslaget ska exempelvis verka för att 

barnen ska känna ansvar i egenskap av enskild individ men också som en del av gruppen samt 

utveckla viljan till att få ansvar (Skolverket 2016, s. 12). Stålberg uttrycker att hon sällan 

reflekterar över om det finns tillfällen där barnen kan styra mer (Stålberg 2016, s. 241). Till 

skillnad mot Stålberg så levde vi båda två med uppfattningen att vi reflekterade relativt 

mycket kring barnens inflytande och delaktighet. Det som dock blir tydligt när vi läser våra 

berättelser och reflekterar kring handlingsalternativ och vår vardag är att det kanske inte riktig 

stämmer.  

 

Nordin-Hultman talar om kunskap som en styrningsform där kunskapen om de som ska 

vägledas skapar auktoritet. Hon menar att förskoledagen planeras och struktureras utifrån 

kunskapen om barn och görs i barnets intresse, ”i namn av det goda” (Nordin-Hultman 2009, 

s. 103–104). I Åsas berättelse kan vi tolka kollegan Anitas agerande i situationen med Elin 

och Maja vid cyklarna som ett resultat av Anitas erfarenhet av Elin som den som brukar 

bestämma. I Ninas berättelse kan hennes försök att få Melvin delaktig i legoleken ses som ett 

resultat av hennes uppfattning om att han ofta blir utanför. Nina kan också se hur barnen på 

hennes förskola, utifrån den vuxnes kunskap om barnen, blir föremål för en form av styrning 

när de exempelvis ska gå på utflykt. Den kompis som de ska hålla i handen, handkompisen, är 

då redan bestämda av de vuxna vilket är en strategi som också Åsa har erfarenhet av. 

Handkompisarna ser de vuxna som ett sätt att skapa säkerhet och trygghet. Men det kan också 

ses som ett sätt att föra samman och sära på vänner om behovet finns och därmed förhindra 

exkludering. I ett maktperspektiv tar vi vuxna makten och agerar domare, utser vem som 

passar att gå med vem. De beslut vi tar utgår från våra tankar och vår förförståelse om vem 

som är populär, vem som alltid eller aldrig blir vald och vem som behöver extra stöd av ett 

annat mer moget eller kompetent barn. Detta kan tolkas som att vi utifrån vår erfarenhet om 

det enskilda barnet organiserar i ledet ”i namn av det goda”. Om vi utmanar detta förfarande 

så kan det tänkas att vi egentligen har strukturerat transportsträckan av rädsla för att barnen i 

ett läge när de fått välja fritt skulle riskera att bli besvikna eller för den delen för högljutt 
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glada. Barnen vet också att de inte behöver eller kan ifrågasätta, eller påverka, valet då det 

redan är gjort av oss pedagoger. Frågan är vad vi då eftersträvar? Neutral diplomati, vilket då 

skulle bli en paradox i kombination med vår strävan efter att barnen ska ha inflytande. För vi 

vill väl ändå inte att barnen ska vara neutrala? I rädsla av att något barn ska bli kränkt eller 

känna sig utanför har vi styrt dem likt marionettdockor i vår värld där vi tror att vi skapar 

rättvisa och gemenskap. I legohörnan eller i verkliga livet blir dock detta svårt.  

 

Hur kan vi då tolka våra och våra kollegors ageranden i de båda berättelserna? Vad 

eftersträvar vi? Tullgren talar om att barnen i leken ” … styrs mot det som uppfattas vara 

nödvändigt för barnen som blivande vuxna och samhällsmedlemmar” (Tullgren 2004, s. 84). 

Tullgren menar att det inte är leken här och nu som värdesätts mest utan leken ses som en 

aktivitet som ska främja barnen att bli bra vuxna. Hon talar i sin doktorsavhandling om den 

välreglerade friheten och det konstruerade barnet, om förskolan som en institutionell 

verksamhet där vi är med och skapar förskolebarnet (Tullgren 2004, s. 25–26). Vi kan se hur 

vi vuxna i våra berättelser går in och korrigerar leken på olika sätt bland annat med syfte att 

minimera konflikter och skapa delaktighet. Vi vill helt enkelt skapa en god interaktion mellan 

barnen. I ett långsiktigt perspektiv skulle det innebära att rusta barnen till att utvecklas till 

sociala samhällsmedborgare med början i det lokala samhället förskolan. Vi korrigerar med 

andra ord leken så att den ska matcha de värderingar som uppfattas som korrekta i samhället, 

vi fostrar barn att leka på ”rätt” sätt. Frågan blir då vad som är ”rätt” sätt och vem som har 

mandat att bestämma det?  
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Slutord  
Lek är roligt och lustfyllt och en självklar del av barndomen. I leken får barnet utlopp för sin 

fantasi och kreativitet och kan bearbeta erfarenheter och utmana verkligheten. Detta är den 

bild av leken som vi oftast talar om och som vi också tar med oss in i denna essä. Det som vi 

dock vill belysa är den sida av leken som vi upplever att vi inte så ofta reflekterar över eller 

talar om. Den sida av leken där barnen och vi vuxna ställs inför situationer som inte är så 

lustfyllda och förutsägbara. Vi valde att begränsa oss och i denna essä reflektera kring det vi i 

förskolan benämner som fri lek då vi upplever att det är i den fria leken som det främst ges 

utrymme för olika förhållningssätt, strukturer och sätt att agera på. Vårt syfte med denna essä 

är att lyfta den fria leken i relation till både barnen och oss vuxna i förskolan. Desto mer vi 

reflekterat och diskuterat om den fria leken, med varandra och med vår omgivning, har bilden 

av den fria leken blivit mer och mer komplex varför vi känner att det är viktigt att med denna 

essä belysa lekens komplexa natur.  
 

Vi har i denna essä utmanat den bild vi själva burit med oss om att barn vill leka men också 

vilka föreställningar vi har om hur man leker. Vi blir när vi reflekterar kring ordval och 

förhållningssätt i våra berättelser medvetna om att det finns föreställningar om att barn vill 

leka men också att det hos oss vuxna finns en distinktion mellan lek och icke lek. Vi talar om 

meningsfullhet i leken och i vems ögon leken ska ses som meningsfull. Vi upplever det viktigt 

att vi som pedagoger reflekterar kring vem leken är för, barnet eller för att du som pedagog 

ska känna dig tillfredsställd. I syfte att belysa den fria lekens komplexitet har vi i denna essä 

reflekterat kring barnets försök att få tillträde till leken och utifrån våra berättelser funnit och 

diskuterat olika sätt att söka tillträde till leken. Vår diskussion kring tillträde sker i relation till 

Corsaros studier kring tillträdesstrategier. Vi upptäcker att en strategi som barnen använder 

och som vi vuxna också uppmuntrar, att verbalt fråga om tillträde, skapar en konflikt hos oss 

vuxna. Vi har också reflekterat kring varför barn nekar en kompis inträde i leken och hur vi 

vuxna reagerar på att barn inte får vara med. Med hjälp av teoretiska perspektiv relaterat till 

våra berättelser växer det fram en bild av att ett nej inte behöver betyda att man inte vill ha 

med kompisen i egenskap av person. Att det oftast handlar om ett beskyddande av såväl 

innehåll som interaktion med de som redan är deltagare i leken. Under skrivandet av denna 

essä växer det också fram en bild av att vi och våra kollegor tenderar att vilja upprätthålla en 

ordning i leken, att eliminera konflikter och skapa lugn. Makt, utifrån Foucaults syn på makt, 

har blivit ett verktyg som gett oss perspektiv på vårt eget handlande men också på relationen 
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mellan barnen. Genomgående i våra berättelser är vi vuxna, inklusive Åsa och Nina, inte 

delaktiga eller nära barnens lek. Ändå går vi vuxna in i leken och tar bort det som vi tycker 

stör, barn eller material. I relation till pedagogens brist på närhet till barnen i den fria leken 

lyfter vi vårt differentierade och relativt komplexa uppdrag där vi tänker att vårt agerande är 

ett försök att vara nyttiga och samtidigt ge barnen inflytande. Vi vuxna använder också och 

lutar oss mot normer och regler, outtalade och uttalade, för att skapa ordning i verksamheten. 

Vi blir dock upprörda när barnen använder reglerna i syfte att skydda sin lek. Vi kan också se 

hur de regler vi vuxna använder i våra berättelser kan ses som ett sätt att exkludera en kompis 

från leken men också som ett sätt för barnen att anpassa sig till vad de tror är det rätta. Vi har 

relaterat våra berättelser till de normer om genomsyrar förskolan som institution men också 

som vi som individer i förskolan och i samhället bär med oss. Vi har blivit medvetna om att 

vårt agerande i egenskap av pedagoger ofta sker med förskolan som institutionen i åtanke. Vi 

ställs inför tanken att vi i förskolan strävar efter att verksamheten ska gynna barnen i ett 

samhällsperspektiv, som framtida samhällsmedborgare.  

 

Det har blivit allt tydligare för oss att vi vuxna på förskolan förhåller oss till en mängd 

händelser och gruppkonstellationer i en miljö där vi ofta inte kan förutse kommande händelser. 

Vi tänker att det är utmanande och ibland påfrestande men också det som gör vårt arbete så 

roligt, att vi förhåller oss i ständig rörelse. Vi ställer i denna essä frågan hur fri den fria leken 

är? Under skrivandet av denna essä har vi fått en ökad insikt och förståelse av problematiken 

kring barnens egen vilja och de vuxnas föreställningar och förhållningssätt i relation till den 

fria viljan. Vi upplever att det som är attraktivt för barnen blir ett problem för oss vuxna då vi 

upplever det som konfliktfyllt. Vår önskan efter att skapa ordning sätter agendan för vår 

verksamhet. Vi tänker dock att när vi tar bort det vi anser vara källan till problem eliminerar 

vi också barnets inflytande och frihet. I en förskola som är full av rutiner, styrda aktiviteter 

och gruppindelningar eliminerar vi under stora delar av dagen barnens handlingsutrymme 

men också rätten till det fria valet. Vi har blivit medvetna om att vår önskan att barnen ska ha 

inflytande över sin barndom och utvecklas till självständiga individer är i konflikt med vår 

strävan efter ordning. Detta väcker tanken om att välkomna barnens konflikter och försök till 

att skapa sin egen ordning. Att se deras försök till att ta plats i leken, att göra sin röst hörd, att 

uttrycka sin uppfattning och att utforma den fria leken utifrån sin egen bild som ett strålande 

tillfälle till att öva för den kommande framtiden. Kanske måste de få dessa erfarenheter för att 

klara sig i den verklighet som kommer i skolan och sedan i yrkeslivet. Frågan är då hur vi 

vuxna ska agera? Ska vi stå bredvid och observera hur Melvin, Emma och de andra barnen 
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kämpar sig in i gemenskapen eller lekutrymmet? Vi tänker att det inte finns något rätt svar på 

denna fråga men att vi pedagoger har en viktig uppgift i att förhindra att något barn känner sig 

kränkt. Att vara uppmärksamma på destruktiva mönster i barnens lekar och med barnens bästa 

i åtanke gå in i leken vid behov. Vi upplever att vi i vår roll som pedagog och då främst i 

relation till barnens fria lek, har fått med oss många viktiga tankar. Den kunskap och de nya 

perspektiv vi nu har tillägnat oss ska vi nu förvalta på vår fortsatta resa som pedagoger i 

förskolan.  
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