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Title: "Stop! You can't play with me!" A norm-critical essay on how the teacher influences 

children's free play at preschool 

 
Abstract 

This essay is based on two cases describing two children in a few different situations at 

preschool. These cases form the basis of a dilemma, discussing how involved the teacher 

should be in children's free play.  The dilemma poses questions regarding the teacher’s 

actions when a child does not want to play with other children, as well as a child that seems 

incapable of playing with other children. The cases help highlight the implicit idea that 

children should play with other children. My purpose is to investigate what implicit normative 

ideas exists about children playing at preschool and to what extent they form my own notion 

about the necessity for children to be able to play. 

 

The method used in this paper is a reflective essay. This enables it possible for me to reflect 

on my role as a teacher and how I act in the different cases. 

 

The reflective part of the essay focuses on answering posed questions, with the basis of 

discussion being the Swedish curriculum for preschool and its influences. Further, the essay 

discusses the origin of my own ideas about how children should play originate from. The 

focus then moves to a sociocultural perspective, specially how children learn and develop 

when they interact with each other. This section of the essay also discusses norms at 

preschool, developed from an interpretation of the curriculum, as well as existing ideas about 

children playing and children as competent learners. Finally, the essay also discusses current 

research on children and how they play, as well as current research on the importance of 

involved teachers, put in relation to the two children portrayed in the presented cases.  

 

My conclusion is that the teacher is subject to the curriculum, and needs to act according to its 

content. A significant part of the work is creating a safe environment for the children. The 

curriculum of the Swedish preschool, and the implicit theories that help shape it, act as a 

guide to the teacher’s actions. It states that children should explore the world around them; 

hence there are norms about how a child should play. 

Keywords: preschool, free play, social interaction, norms, involved teachers, curriculum 
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Titel: "Sluta! Du får inte vara med!" En normkritisk essä om pedagogens inflytande på barns 

fria lek i förskolan 

 

Sammanfattning 

Min vetenskapliga essä beskriver två barn i olika situationer på förskolan. Utifrån dessa 

situationer har ett dilemma kring hur involverad jag som pedagog ska vara i barns fria lek 

växt fram. Dilemmat har resulterat i frågeställningar som behandlar mitt agerande som 

pedagog när ett barn inte vill leka med andra, samt ett barn som inte verkar vara kapabel att 

leka med andra barn. I min berättelse framkommer en underförstådd föreställning om att barn 

borde leka med andra barn. Jag frågar mig själv om det finns en normativ föreställning om hur 

ett barn bör leka som har fått mig att anta det resonemanget. 

 

Som metod för mitt examensarbete har jag använt mig av essäskrivande. Detta blir ett sätt för 

mig att reflektera kring min egen yrkesroll och mitt agerande i de olika situationerna i 

berättelsen.  

 

I min reflektionsdel diskuterar jag mina frågeställningar utifrån förskolans läroplan och vilka 

influenser den har inspirerats av, samt även varifrån jag som pedagog fått mina föreställningar 

om hur barn borde leka. Här ligger fokus på ett sociokulturellt perspektiv där barn lär och 

utvecklas i samspel med varandra. I detta avsnitt behandlas normer i förskolan som förstärks i 

samband med min tolkning av förskolans läroplan, bilden av ett lekande barn och ett 

kompetent barn. Sedan diskuteras forskning om barns lek och vikten av närvarande pedagoger 

i relation till de två barn som dilemmat utformats kring. 

 

Jag kommer fram till att pedagogen styrs av läroplanen och måste förhålla sig till den och att 

en stor del handlar om att skapa en trygg miljö för barnen. Förskolans styrdokument och de 

teorier som de implicit grundar sig i styr mig som pedagog och hur jag agerar. De säger att 

barnen ska utforska sin omvärld och leka med andra och det finns därmed normer om hur ett 

barn borde leka. 
	
Nyckelord: förskola, fri lek, socialt samspel, normer, närvarande pedagoger, läroplanen 
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1. Berättelse 

1.1 Noa 

Jag drar upp dragkedjan på min fleecetröja och stoppar i fötterna i mina allvädersstövlar. Jag 

tittar ut genom fönstret, alla barn är redan ute på gården. Löven på träden har börjat skifta i 

gult och det är kyligt i luften. Jag öppnar dörren, andas in ett djupt andetag och går ut. Jag får 

tvärnita för att inte bli påkörd av några barn som kör rally med cyklarna. Tur att det var jag 

och inte ett litet barn som gick här, tänker jag.  

- Ni måste kunna bromsa! ropar jag. Men barnen är redan långt borta. 

Kanten på sandlådan är fortfarande blöt av nattens regn, jag sätter mig ner på huk och hjälper 

ett barn att baka en sandkaka. Jag ser i ögonvrån hur Noa tar fram en spade ur 

leksaksbackarna bredvid sandlådan.  

- Neej, stopp Noa! skriker en förtvivlad barnröst. 

Jag vänder mig om och möts av Siris tårfyllda ögon. Framför henne står Noa mitt i en 

sandhög. Jag förstår snabbt att sandhögen är Siris sandslott som nu totalkvaddats.  

- Noa, titta på Siri, hon blev ledsen när slottet gick sönder, säger jag och försöker möta 

Noas blick. 

- Jag ville, säger han och tittar ner i backen och sparkar undan en kotte. 

- Noa, vad ville du göra? frågar jag. 

- Jag ville ha ett slott. 

Jag tar tag i hans hand och söker blicken igen.  

- Då behöver du fråga om du kan hjälpa Siri, säger jag.  

Vi står tysta och tittar på varandra. Jag studerar hans oförstående blick och inser att han inte 

förstår vad jag menar. Tankarna går runt i huvudet. Jag behöver hjälpa honom att hitta verktyg 

att närma sig de andra barnen. Jag bestämmer mig tillslut för att ge honom hela meningen: 

- Siri, får jag vara med och bygga slottet? 

 Han upprepar sedan mekaniskt det jag just sagt. Siri tittar surmulet på honom och väser att 

hon vill leka själv. Jag tar tag i Noas hand och går för att hämta några bilar ur förrådet. Vi slår 

oss ner i gruset vid klätterställningen. Wille ansluter sig till oss och jag hjälper dem att bygga 

bilvägar och vi lastar på torkade tallbarr på flaken på lastbilarna. Noa och Wille har kommit 

igång med sin lek och jag flyttar mig lite åt sidan för att iaktta dem på avstånd. De leker 
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bredvid varandra utan att säga något. Plötsligt flyger grus i luften som landar på min arm. I 

ögonvrån ser jag hur Noa tar den ena lastbilen och gräver ner flaket i gruset och hur han sedan 

rycker upp det med väldig kraft så att allt han precis grävt ner flyger upp i luften. Wille har 

fullt av grus i håret. Jag funderar på hur länge jag kan ha tittat bort? Fem, sex sekunder? Jag 

går bort till dem och hjälper Wille att borsta bort allt grus.  

- Nu hade nog lastbilen lite för mycket fart för nu kom allt grus på mig och Wille, säger 

jag och tittar på Noa. 

Han fortsätter samma lek och jag sätter min hand på hans arm för att blockera den häftiga 

rörelsen. De bruna ögonen möter mina.  

- Det där var ingen bra idé, nu får lastbilen köra iväg och lasta på något annat, säger jag.  

Idag verkar vara en av de jobbiga dagarna. Jag går igenom i huvudet vad hans mamma 

berättat vid lämningen. Treårskalas och mycket folk hela helgen. Hoppas han kan sova på 

eftermiddagsvilan en stund, det skulle han nog behöva efter alla festligheter. Jag känner mig 

frustrerad över att jag låter honom misslyckas hela tiden och i huvudet ekar orden jag hört på 

någon föreläsning – barn gör rätt om de kan. Noa tycks inte kunna leka med de andra barnen 

trots att han så gärna verkar vilja. Jag tänker tillbaka på ett samtal med hans mamma som jag 

haft nyligen, att han leker så bra hemma. Men hemma har han inga jämnåriga syskon och 

leker gör han ofta med sin pappa. Uppenbarligen är inte pappans lek tillräcklig för den sociala 

kontakten, tänker jag. Är det upp till mig som pedagog att se till att han ska få lära sig det då? 

Mina tankar avbryts av att ett annat barn som rycker mig i överdragsbyxorna och behöver 

hjälp med att gå och kissa.  

 

*** 

Ljudet av klossar som rasar i golvet hörs över rummet blandat med ett sorl av barnröster. Jag 

känner mig trött, den här dagen har varit lång. Jag längtar efter mitt eftermiddagskaffe nu. 

Mina tankar avbryts av ett illvrål och jag hinner precis se Noas hand lämna Elis huvud. Det är 

ett vanligt beteende just nu. Att slå barnen i huvudet.  

      -    Noa slog Elis! ropar Ellen tvärs över rummet. Jag skyndar mig fram. 

- Noa, titta, nu blev Elis ledsen. Jag vet att du kan prata med Elis. Vad ville du säga till 

honom? frågar jag samtidigt som jag stryker Elis över kinden och torkar hans tårar. 
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Noa står tyst, hans blick stirrar rakt in i min. Han fortsätter vara tyst. Jag bestämmer mig för 

att släppa det och istället fokusera på att trösta Elis som lutar sitt huvud mot min axel och 

lämnar fläckar av tårar och snor på min tröja. Jag lutar mig tillbaka mot den kalla väggen. Jag 

kan inte låta bli att sitta där och bli irriterad på mig själv för att Noa hela tiden får negativ 

uppmärksamhet av de andra barnen. De skriker och tror att han ska förstöra eller slåss redan 

innan han har fått chansen att fråga eller visa vad han vill. Han har liksom fått den stämpeln 

på sig och det är inte så konstigt med tanke på vad barnen har för erfarenheter av Noas 

handlingar. Jag får inte låta honom misslyckas hela tiden! I en stor barngrupp kan jag inte ha 

ögonen på honom eller alltid finnas vid hans sida. Jag iakttar Noa som sitter och försöker 

stapla klossar till ett högt torn. Lilla vän, hur ska jag hjälpa dig att bli någon som barnen vill 

leka med? tänker jag. Jag behöver hjälpa honom att hitta vägar att närma sig de andra barnen, 

jag märker att han så gärna vill leka.  

 

*** 

Det är fredag eftermiddag, det spöregnar ute och det är ganska skönt att sitta och titta ut på 

regnet genom fönstret från avdelningen.  Jag stryker några barn på närvarolistan och blickar ut 

över rummet. Lekarna är lugna och barnens gruppkonstellationer fungerar bra. Noa ställer 

tillbaka ett pussel i hyllan och går fram till en grupp barn som sitter vid ett av borden. Han tar 

upp en sax och klipper med den i luften. Jag går fram till bordet. Jag vill inte låta honom 

misslyckas i kontakten med kompisarna igen. Samtidigt kanske det är jag som har förutfattade 

meningar nu? Drar jag en för snabb slutsats om att saxen ska vara början till något dåligt? 

Ändå håller jag mig nära honom. Jag uppmärksammar hur Theo blänger på Noa och ryggar 

tillbaka lite för att inte få saxen på sig.  

- Noa, här du har visst inget papper, jag vet ju att du är en hejare på att klippa! säger jag 

och placerar ett papper framför honom vid bordet. Han börjar klippa i det. 

Var jag för snabb nu? tänker jag sedan. Skulle jag väntat på att han skulle bett om ett papper? 

Eller hade han fortsatt klippa i luften och Theo tillslut hade protesterat eller råkat bli klippt 

på? Jag känner mig nöjd över att han slapp misslyckas och än en gång bli ett barn som bara 

förstör. Barnen runt bordet fortsätter sitt pyssel utan att uppmärksamma Noas viftande med 

saxen. 
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1.2 Wille 

Jag sitter på den röda mattan i stora rummet. Det pågår lite olika aktiviteter runt omkring mig. 

Det är roligt att se att barnen börjar leka med varandra istället för bredvid nu när de börjar 

komma upp i treårsåldern. Tänk vad små de var när de började och vad mycket de grät, tänker 

jag. Siri och Amanda har radat upp alla djuren och jag hör hur deras röster samtalar om hur 

djuren ska göra och vad de ska äta. Vid fönsterbrädan står Wille och kör med bilar fram och 

tillbaka över den. Samma lek som han har lekt i flera veckor, tänker jag. Jag gör en mental 

anteckning i huvudet om att han måste få vara med i lekgruppen nästa vecka.  

 

Efter en stund kommer Elis fram till Wille och frågar om han får vara med. Wille svarar inte. 

Han kör vidare med bilarna på fönsterbrädan. Jag tar beslutet att inte gå fram utan bara iaktta 

hur de löser det här. Elis upprepar sin fråga, men utan att få något svar den här gången heller. 

Det är som att Wille inte hör när barnen frågar, eller bryr han sig inte om dem? Förstår han 

inte vad de frågar? 

 

Elis ger upp och går därifrån. Fan, jag skulle gått fram, tänker jag och en irritation över att ha 

valt fel beslut bubblar upp inom mig. Det är upp till mig som pedagog att hjälpa honom att bli 

en kompis som barnen vill leka med. Om de aldrig får något svar kommer de ju tröttna rätt 

snabbt. Men hur ska jag göra? 

 

*** 

Det är tisdag och dags för våra olika grupper att ses, idag är det språkgruppen och 

lekgruppens tur. Jag samlar ihop papper, penna och gör iordning en lek som går ut på att leka 

affär. Jag dukar upp låtsasmat, kassaapparaten, varukorgar och pengar.  

- Här kommer Siri och Wille, hör jag Lena säga bakom mig. Hon går tillbaka ut till de 

andra barnen på gården. 

- Hej! Välkomna till min affär! säger jag och försöker möta barnens blickar.  

Jag introducerar kassaapparaten och visar alla varor och plånboken. Siri vill börja sitta i 

kassan.  

- Hmm, jag skulle vilja handla lite mjölk och ost, hur mycket kostar det? frågar jag Siri. 

- 20 kronor, svarar hon och jag ger henne låtsaspengarna. 
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Jag märker att Wille har gått bort till bilarna och börjar köra i fönsterbrädan. Att han inte 

tröttnar, tänker jag. Han blir så repetitiv i sin lek. Bilar, bilar, bilar. Nog för att han är 

intresserad av det, men han verkar inte ha något som helst intresse av vad kompisarna leker 

eller vilja  att ta sig in i leken. 

- Wille, kom så handlar vi i affären, säger jag. Siri sitter fortfarande kvar i kassan. Wille 

tittar upp och jag tar honom i handen, han följer motsträvigt med mig.  

På ett sätt känns det som att jag tvingar honom, han vill ju helst leka med bilarna i fönstret. 

Men samtidigt har jag en känsla av att jag vet vad jag gör. Jag vill introducera andra lekar för 

honom och uppmärksamma honom på sina kompisar. Frågan är bara om jag gör rätt? Jag slits 

mellan de båda känslorna. Jag fortsätter ändå leken och håller kvar i Willes hand för att han 

ska hålla sig kvar. 

- Vad behöver vi handla idag? frågar jag. Inget svar. Jag fortsätter: 

- Lite gurka, tomat och äpple. Så nu går vi till kassan och betalar. Jag ger plånboken till 

Wille.  

- Det kostar 100 kronor, säger Siri. 

Wille förblir stående med plånboken i handen. Jag hjälper honom. 

- 100 kronor, titta där har vi en hundralapp. 

Vi betalar till Siri och går ut med våra varor vi nyss handlat. Jag bestämmer mig för att 

upprepa proceduren en gång till. Vi plockar varor, går till kassan, betalar. Det fungerar ju så 

länge jag finns bredvid, tänker jag. Vi avslutar dagens lekgrupp och jag går ut i hallen för att 

ta emot fler barn som kommer in från gården. 

- Jenny, hur gick det? frågar Lena som står i dörröppningen. 

- Jodå, jag märker att jag hela tiden måste finnas bredvid så att han inte tappar fokus. 

Han är inte van att prata med kompisarna. Men det är ju därför vi har startat den här 

gruppen, för att hjälpa barnen att hitta lekkoderna. Jag tror det är bra för honom att 

vara med säger jag. Hon nickar som att hon håller med. 

Jag hjälper det sista barnet med dragkedjan på sin jacka och går tillbaka in på avdelningen. I 

stora rummet står vår affär kvar, några andra barn som nyss kommit in har påbörjat en lek där. 

Wille står i vanlig ordning vid fönsterbrädan och kör med sina bilar.  

 

*** 
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Barnen sitter utspridda på mattan i en rund ring. Jag har tagit fram sångpåsen och låter barnen 

få dra upp varsin sak ur påsen som symboliserar en sång. Ellen stoppar ner handen och får 

upp en stor hårig spindel av tovat ull. Jag tar ton och vi sjunger sången Imse vimse spindel 

tillsammans. På andra sidan ringen sitter Wille och jag ser hur han gör rörelserna när spindeln 

klättar upp för tråden, regnet faller ner, spindeln spolas bort och solen stiger upp. Han sjunger 

samtidigt för full hals. Jag ler inombords. Wille som nästan aldrig säger någonting och som 

väljer att leka själv på dagarna han strålar verkligen när vi har samling med sånglekar. Jag 

låter honom välja en sak ur sångpåsen. Han fångar upp en liten groda av tyg.  

- Vad hittade du för något i påsen? frågar jag och söker hans blick. 

Jag får inget svar utan de andra barnen svarar åt honom. Hans ögon ser glada ut. Vi sjunger 

tillsammans och Wille sjunger för full hals samtidigt som han hoppar som en groda.  

Det är så roligt att se honom ha roligt och vilja delta i något som vi gör tillsammans och att se 

glad ut. Jag känner mig nöjd över att verkligen ha fångat hans intresse och låtit honom 

blomma ut. När han leker med sina bilar i fönsterbrädan känns han så inåtvänd och som att 

han är i sin egen värld. Han ler sällan och han har bara fokus på bilarna. Men det är ju också 

ett av hans intressen, tänker jag sedan. Fast det är på ett helt annat sätt. Jag funderar på hur 

mycket mer sånglekarna tillsammans med de andra barnen ger honom jämfört med bilarna? 

Utvecklas han mer i sången? Men det kanske är dumt att tänka så? Det är ju två olika typer av 

lekar ändå.  

 

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här vetenskapliga essän är att undersöka det dilemma som jag har gestaltat i 

min berättelse. I denna berättelse upplever jag ett dilemma som handlar om hur involverad jag 

som pedagog ska vara i barns fria lek. I min berättelse om Noa upplever jag att jag behöver 

hjälpa honom då han är nyfiken på att leka med andra barn, men hela tiden hamnar i 

situationer där han inte blir medbjuden i leken. Wille å andra sidan verkar vara nöjd med att 

leka ensamlekar i fönsterbrädan, ändå är det en del av mig som vill få honom att leka med 

andra barn. Jag upplever att jag som pedagog hela tiden vill styra in Noa och Wille i lekar 

med andra barn och ett socialt sammanhang. Dilemmat handlar om huruvida jag som pedagog 

ska agera i barns fria lek när barnen inte tycks kunna eller inte uttrycker någon vilja att leka 
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fritt med andra barn. Syftet är därför att ta reda på vilken tillvägagångssätt pedagogen ska ha 

när barn inte vill eller inte kan leka med andra barn. Detta sker genom att diskutera följande 

frågeställningar: 

- Vad är mitt uppdrag som pedagog när det gäller att få Wille att vilja leka med andra 

eller hjälpa Noa att kunna leka med andra? 

- Varifrån kommer min önskan om att Noa och Wille ska leka med andra barn?  

- Utgår min önskan om hur barn ska leka från en normativ föreställning om hur ett barn 

bör leka? Och vad beror det i sådant fall på? 

 

3. Metod  

Jag har valt att skriva min uppsats i en vetenskaplig essäform för att synliggöra och utveckla 

mitt eget yrkeskunnande. Författaren Lotte Alsterdal (2014) beskriver att en essä alltid börjar 

med en självupplevd handlingssituation som gestaltas i form av en berättelse i uppsatsens 

början. Den första delen av essän består av en gestaltning av en handlingssituation, därefter 

följer egna reflektioner och olika perspektiv på det dilemma som framkommer i 

handlingssituationerna och som jag beskrivit i mitt syfte. Vidare skriver Alsterdal att 

essäformen är uppbyggd som en process där jag dels skriver själv, men också läser upp och 

samtalar med andra studenter och lärare på utsatta handledningstillfällen på högskolan. 

Texten bearbetas successivt för att slutligen bli mer omfattande och leda till en färdig essä 

(Alsterdal 2014, s. 48). Essäformen hjälper mig att reflektera över hur jag känner mig och 

vilka känslor hos mig själv som dyker upp i de olika situationerna med barnen. Jag får på så 

vis fundera över hur jag kände, hur jag agerade och kritiskt granska mig själv i dessa 

situationer och sätta mina känslor i en bredare kontext. Ur dessa handlingssituationer har 

sedan olika dilemman och frågeställningar växt fram och dessa kan jag sedan vrida och vända 

på med hjälp av olika teorier och se situationerna ur nya perspektiv i min reflektionsdel. 

Genom att använda mig av essäformen kan jag med hjälp av reflektionen över mitt eget 

handlande också lyfta problem som fler pedagoger än jag slits med dagligen i vår verksamhet. 

 

För att tydliggöra förskolans läroplan och dess sociokulturella perspektiv på leken, som lägger 

tonvikt på att barn lär sig av varandra, har jag vänt mig till Lev S. Vygotskij och hans 
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sociokulturella teori (Vygotskij 1995, Strandberg 2009). Genom detta perspektiv kommer jag 

in på normer och vad jag som pedagog har influerats av i min syn på hur barn bör leka. Jag 

diskuterar normer utifrån ett normkritisk arbetssätt och tar hjälp av boken Normkreativitet i 

förskolan - om normkritik och vägar till likabehandling i skolan (2015) som handlar om hur 

vi i förskolan kan få syn på de osynliga regler och förväntningar som styr barnens vardag på 

förskolan. Genom att se barnen ur ett normkritiskt perspektiv kan vi försöka vidga normerna, 

se varje individ och acceptera att barn kan vara olika (Salmson & Ivarsson 2015 s. 22-24). 

 

3.1 Etiska överväganden 

Runa Patel och Bo Davidson beskriver i sin bok Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning (1991) att det enligt forskningsetiska aspekter 

inte får vara möjligt att identifiera en enskild individ i uppsatsens resultat (Patel & Davidson 

2003, s. 63). Alla namn, utseenden och platser i denna essä är således fingerade och det 

framgår inte var eller när detta utspelar sig. Detta överensstämmer även med 

Vetenskapsrådets rekommendationer vad gäller sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2017, s. 40).  

 

 

4. Reflektion 

4.1 Varför behöver barn leka med andra barn? 

I min berättelse om Noa och Wille ser jag två barn som inte samspelar med andra barn och det 

är något som gnager hos mig när de inte gör det. Noa är en pojke som tycks vilja leka med 

andra barn men som inte vet hur han ska ta sig in i deras lekar. I Marie-Louise Folkman och 

Eva Svedins bok Barn som inte leker – från ensamhet till social lek (2003) ges beskrivningen 

av ett barn som tvingar sig in i lek med andra genom att kasta sig över deras lek, vilket ofta 

leder till förödelse och protester från de andra barnen (Folkman & Svedin 2003, s. 12). I min 

berättelse om Noa vill han gärna vara med och bygga ett sandslott med Siri, men lyckas 

istället för att bli medbjuden i leken, förstöra hennes slott så att hon blir ledsen och arg. 

Folkman och Svedin beskriver också ett barn som inte vet vad han behöver de andra barnen 
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till och som drar sig undan gemenskap och lekar med de andra barnen (ibid.). Det passar in på 

Wille och hans ensamlek, han tycks inte bry sig om de andra barnens närmanden och lekar 

som sker runt omkring honom. Han tycks vara nöjd med att leka ensam. Men här reagerar jag 

som pedagog. Vad är det egentligen som får mig att reagera?  

 

Jag vill gärna hjälpa Wille att börja leka med de andra barnen, något som också är syftet med 

den lekgrupp som vi har startat på min arbetsplats och som beskrivs i min gestaltning. Jag vill 

erbjuda honom hjälp att hitta de verktyg som behövs för att leka och delta i de sociala lekarna 

med de andra barnen. Samma sak gäller Noa, jag vill erbjuda honom verktyg för att kunna ta 

sig in i de andra barnens lekar. Jag frågar mig själv om det är oron över att Noa och Wille ska 

hamna utanför gruppen som skrämmer mig och får mig att reagera?  

 

Folkman och Svedin beskriver att det i varje förskolegrupp finns barn som inte lever upp till 

bilden av det lekande barnet och att detta ofta leder till ett utanförskap i gruppen. Det kan 

handla om barn som står bredvid och väntar på att kompisarna ska bjuda in till deras pågående 

lek, men som oftast inte blir inbjudna. Här beskrivs också barn som använder leken som en 

maktarena och som tvingar sig in i lek med de andra barnen genom att till exempel kasta sig 

över tågbanan. Det finns också barn som inte orkar stanna på samma ställe så länge att ett 

samspel med de andra barnen kan uppstå och de barn som inte tycks veta vad de ska med de 

andra barnen till och väljer att dra sig ur gemenskapen. Folkman och Svedin menar att barnen 

under förskolans fria lek förstår att de inte duger eller är önskvärda i leken och att det är då ett 

utanförskap från resten av gruppen skapas. De poängterar att detta utanförskap kan hejdas om 

barnet får stöd i att upptäcka leken och vad det innebär att ha kompisar att leka med (Folkman 

& Svedin 2003, s. 12).  

 

Jag frågar mig återigen, vad är det som gör att jag som pedagog tycker att barnen borde leka 

med andra barn? Jag håller med Folkman och Svedins (ibid.) resonemang om att jag ser barn 

som hamnar utanför leken. Det är ju exakt det som händer med Noa och Wille. Noa utesluts 

för att han hela tiden skapar förödelse och kaos när han ska ta kontakt med de andra barnen 

och Wille utesluts för att han inte visar något intresse för att leka med de andra barnen när de 

försöker närma sig honom. Jag delar även Folkman och Svedins tankar som jag beskrivit ovan 
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om att jag liksom de tror att detta utanförskap kan hejdas om barnen får stöd i att upptäcka 

vad det innebär att ha kompisar att leka med (ibid.).  

 

4.1.1 Lek i läroplanen för förskolan 

Under denna rubrik kommer jag att diskutera vad Läroplanen för förskolan (2016) säger om 

barns lek, lärande och samspel. Jag gör detta för att läroplanen är ett av förskolans viktigaste 

styrdokument som vi pedagoger i förskolan behöver förhålla oss till och arbeta utifrån. Under 

detta avsnitt har jag valt att inte diskutera några andra teorier utan enbart fokusera på vad 

läroplanen betonar och hur detta kan relateras till Noa, Wille och min frågeställning om vad 

jag som pedagog ska ha för tillvägagångssätt gentemot barnen. Under rubriken 4.1.2 

Läroplanen som norm för leken kommer jag sedan att diskutera andra teorier och begrepp i 

relation till det jag resonerar kring i detta avsnitt.  

 
I Läroplanen för förskolan (2016) kan vi läsa att förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö 

som lockar till lek men samtidigt utmanar barnen att utforska sin omvärld. Leken är viktig för 

barns utveckling och lärande och i och med denna stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation, förmåga att samarbeta och lösa problem. Det betonas att verksamheten på 

förskolan ska utgå från barnens erfarenhetsvärld och intressen och att barnen ska möta vuxna 

som ser varje barns möjligheter (Skolverket 2016, s. 6). I mina handlingssituationer brottas 

jag med mina egna tankar om huruvida jag som pedagog agerar rätt i mina möten med Noa 

och Wille.  

 

Noa är nyfiken på andra barn och vill gärna närma sig deras lekar. Men han har svårt i 

kontakten med de andra barnen och han hamnar ofta i situationer där han slåss eller förstör för 

att få deras uppmärksamhet. Detta har resulterat i att han har hamnat i en ond spiral där 

barnen ger honom en negativ uppmärksamhet redan innan han har fått chansen att fråga om 

han får vara med. Jag blir osäker på hur jag som pedagog ska agera i dessa situationer. Jag vill 

inte att Noa misslyckas och blir ett barn som ingen vill leka med på grund av rädslan för att 

bli slagen eller få sina sandkakor förstörda. Men hur hjälper jag honom att få lyckas i mötet 

med de andra barnen? Vad blir mitt uppdrag som pedagog då?  
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Wille är till skillnad mot Noa ett barn som verkar vara nöjd med att leka själv med sina bilar. 

De andra barnen närmar sig honom och är intresserade av vad han leker, men han visar inget 

intresse av att vilja bjuda in dem i sin  lek. Vi har startat en lekgrupp med syftet att hjälpa barn 

hitta de lekkoder som de behöver hjälp med. I Willes fall handlar det om att börja samspela 

med de andra barnen trots att han inte verkar ha drivet att vilja göra det själv. Gör jag rätt som 

bryter hans lek med bilarna, en lek som han faktiskt är intresserad av? I min styrda aktivitet 

med sånglekar blommar han ut och sjunger ut tillsammans med de andra barnen, jag funderar 

på om det kanske är samspel nog? 

 

Det gemensamma för Noa och Wille är att de inte leker med andra barn trots att jag som 

pedagog upplever att de egentligen borde. Det dilemma jag kämpar med är hur mycket jag 

som pedagog ska styra barnen i deras fria lek för att de ska få öva på att samspela med andra 

barn? Noa tycks inte kunna närma sig de andra barnen på eget bevåg, utan att de andra barnen 

riskerar att utsättas för våld eller att få deras lek ödelagd. Är det min plikt som pedagog att 

bryta in för att de andra barnen inte ska skadas eller kränkas av sin kompis?  

 

Wille tycks å andra sidan vara nöjd med att leka ensam, men borde kanske samspela med 

andra för att utveckla sitt lärande i leken? Kan jag blunda för det på ett annat sätt än med Noa, 

då inga andra barn kommer till skada här?  Jag funderar också på vad ordet borde egentligen 

innebär? Varför tycker jag att Wille och Noa borde leka med andra barn? Vem säger att de 

måste göra det? Vad säger egentligen läroplanen om detta? 

 

Pedagogen måste givetvis förhålla sig till förskolans styrdokument. I vissa fall kan 

styrdokumentens innehåll tyckas ge upphov till fler frågor än svar, på grund av dess ibland 

allmänna formuleringar – vad menas exempelvis med en trygg miljö (Skolverket 2016, s. 6)? 

Vid en närmare undersökning av vad som egentligen står där, så går det dock ändå att säga 

något om hur Skolverket vill att pedagogen arbetar och hur hen ska agera i samspel med 

barnen. I och med detta så går det också delvis att besvara min frågeställning om pedagogens 

uppdrag. 
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Det som framförallt tycks värt att lägga vikt vid, när man söker svar på frågeställningen är, i 

exempelvis Willes fall, formuleringen om att barnet ska utmanas att utforska sin omvärld 

(Skolverket 2016, s. 6). Där står uttryckligen att det är pedagogens ansvar att utmana barnet 

att våga göra detta (ibid.). Om barnen runt omkring honom och de lekar som de leker är en del 

av Willes omvärld, så borde alltså jag som pedagog (enligt läroplanen) utmana Wille att 

utforska annat än sina ensamma lekar. Samtidigt ger denna formulering tillsammans med 

formuleringen om att barnen ska vara i en trygg miljö (ibid.) upphov till ytterligare ett 

dilemma: Vad händer om jag, genom att göra så att Wille är med i de andra barnens lekar, gör 

så att han tvingas lämna sin trygga miljö där han ensam leker med bilar? Gör det honom 

otrygg? Lösningen kan möjligen ligga i en kombination av att skapa en trygg miljö för Wille 

även utanför hans ensamlek - exempelvis i lekgruppen - genom att pedagogen utmanar honom 

att lämna sin ensamlek. Därmed kan hans lärande i sammanhanget bestå av att han får ta del 

av hur det kan vara att leka med andra barn.  

 

I Noas fall så handlar det troligtvis också om en trygg miljö, men där pedagogen även behöver 

ta hänsyn till de andra barnen. Där blir pedagogens uppgift mycket viktig, och får istället 

försöka vägleda Noa i hans lek med de andra barnen så att de alla utmanas och lär sig nya ting 

av sin lek - utan att Noa mister sitt självförtroende och de andra barnen drabbas av hans 

frustration. Här blir tryggheten viktig, och pedagogen är troligen den som i hög grad står för 

den. Men hur ska pedagogen (jag) gå tillväga? Vad säger forskningen? Finns det mer stöd i 

läroplanen?  

 

Läroplanen för förskolan (2016) betonar vikten av det sociala samspelet. Olika avsnitt i 

läroplanen framlägger hur barn ska bli till sociala varelser som utvecklas och lär sig i grupp 

och i samspel med andra barn och pedagoger. Enligt Läroplanen för förskolan ska förskolan 

vara en social och kulturell miljö som stimulerar barnen att utveckla sina sociala och 

kommunikativa kompetenser (Skolverket 2016, s. 6).  

 

När jag tittar på Wille i hans fria lek väljer han att leka ensam och han verkar inte vara 

intresserad av de andra barnen och deras närmanden. Jag funderar på om han måste utveckla 

dessa kompetenser i den fria leken? I min berättelse om Wille beskriver jag en 
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samlingssituation där jag erbjuder honom att vara med och sjunga med de andra barnen. Han 

sjunger för full hals, tittar på de andra barnen och hoppar som en groda. Är detta kanske 

samspel nog för att utveckla hans sociala kompetens? I sekvensen med lekgruppen tycker jag 

mig också se ett barn som sakta men säkert börjar interagera med de andra barnen, dock med 

stöd av mig som pedagog. Om han nu väljer att leka själv under den fria leken, är det då upp 

till mig som pedagog att skapa styrda lekar där han kan utvecklas tillsammans med andra?  

 

Läroplanen betonar också att verksamheten ska utgå från barnens erfarenheter, intressen och 

drivkrafter och att barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel och 

utforskande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Skolverket 2016, s.6). Här 

blir det tydligt att jag som pedagog inte ska avbryta Willes lek med bilarna för att få in honom 

i lek med de andra barnen. Det är ju hans intresse. Jag funderar på hur jag ska göra då? Ska 

lekgruppen ta tillvara på hans bil-intresse och skapa en lek utifrån detta tillsammans med 

andra barn för att på detta sätt väcka en nyfikenhet för de andra barnen?  

 

Om verksamheten ska utgå från barnens intressen borde jag kanske försöka, vad gäller Noa, 

få de andra barnen att komma till honom istället för att han ska komma till dem? Jag borde då 

kanske hjälpa honom att starta upp en lek som de andra barnen blir intresserad av för att han 

ska få tillbaka sin status i gruppen och bli ett barn som de andra vill leka med. Här styrks mitt 

argument av ytterligare ett avsnitt ur läroplanen som understryker att barnen ska stimuleras 

och vägledas av de vuxna för att öka sin kompetens och för att utveckla nya kunskaper 

(Skolverket 2016, s.7). Jag tolkar det som att det är min uppgift som pedagog att ge barnen de 

verktyg som behövs för att utveckla nya kunskaper i leken. Om vikten nu också ska ligga på 

den sociala kompetensen blir min uppgift att hjälpa Noa att klara av att leka och ta kontakt 

med de andra barnen när jag märker att han vill det. Jag borde då även kunna låta Wille vara i 

hans fria lek eftersom jag märker att han utvecklar andra kunskaper och kompetenser 

tillsammans med sina kompisar i mina styrda aktiviteter. Jag tänker att det då inte "gör något" 

att Wille tycks fastna vid fönsterbrädan under den fria leken då han ändå deltar i de andra 

aktiviteterna. Läroplanen framlägger att barnen ska växla mellan olika aktiviteter under dagen 

och att de i verksamheten ska ges utrymme för egna planer, fantasi och lek (Skolverket 2016, 
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s. 7). Den fria leken ger honom således utrymme att utforska och leka utifrån sitt eget intresse 

och jag erbjuder honom andra aktiviteter för att det inte ska bli enformigt.  

 

4.1.2 Läroplanen som norm för leken 

 
Enligt Skollagen ska förskolans verksamhet vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet (Skollagen, 2010:800). Det är något som problematiseras och analyseras av 

Victoria Grander Berglund och Jenny Wolf i deras magisteruppsats Professionell identitet: 

Förskollärares yrkesspecifika kompetenser, i en förskola på vetenskaplig grund (2014). Det 

jag finner intressant i deras studie är att den visar hur pedagoger blir trygga i att kunna luta sig 

mot läroplanen och grunda sina ställningstaganden i detta politiska dokument. Enligt 

pedagogerna sker ett vetenskapligt arbete i arbetet med läroplanen. Grander Berglund och 

Wolf hänvisar till tidigare studier de har genomfört och menar på att förskollärarna använder 

och betraktar läroplanen som ett vetenskapligt dokument (Grander Berglund & Wolf  2014, s. 

39-42). Detta är något som blir viktigt i mitt resonemang om hur läroplanen färgats av hur 

viktigt det sociala är för barnen och hur barn utvecklas genom att vara sociala varelser i 

grupp. Grander Berglund och Wolf hänvisar till Kroksmark (2013) som menar att det inte 

finns några referenser i läroplanen som visar vilka vetenskapliga teorier innehållet grundats på 

och att detta är något som bör diskuteras mer än vad det gör (Kroksmark 2013, se Grander 

Berglund & Wolf 2014, s. 44). Då jag liksom Kroksmark (ibid.) inte kan se några referenser 

till teorier som styrker mitt resonemang om det sociokulturella perspektiv som jag tycker mig 

se att läroplanen baseras på, frågar jag mig själv: är det en kombination av förskolans 

styrdokument och mina breddade kunskap om teorier genom min förskollärarutbildning som 

fått mig att vilja styra in Noa och Wille i det sociala sammanhanget?  

 

För att söka vidare hur jag som pedagog ska agera i min föreställning om att Noa och Wille 

borde leka med andra barn vänder jag mig till den ryske pedagogen Lev S Vygotskij och hans 

sociokulturella perspektiv på barns utveckling och lek. I en översatt version av ett av 

Vygotskijs verk från år 1930 kan vi i boken Fantasi och kreativitet i barndomen (1995) läsa 

att Vygotskij menar att man kan se barns kreativa processer tidigt i barndomen och att dessa 

processer har stor betydelse för barns utveckling och mognad. Detta är något man kan se i 
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barns lekar. Vygotskij anser att leken är en bearbetning av det som barnen har upplevt och 

sett. Genom dessa skapar barnen en ny verklighet som motsvarar dess behov. Således får 

förmågan att härma en viktig roll i barns lek. Vidare menar Vygotskij att barn i samarbete 

med andra skapar nya idéer och uppmuntras till kreativt tänkande (Vygotskij 1995, s. 11-16). 

Författaren Leif Strandberg (2009) skriver att Vygotskij menar att samspel är lika med lärande 

och utveckling. Barnen kommer genom samspel i kontakt med språk, ett viktigt socialt 

verktyg både vad gäller den kommunikativa och sociala funktionen men också för individens 

inre samtal i form av sitt eget tänkande (Strandberg 2009, s. 47-48).  

 

Jag har som förskollärarstudent fått en bredare syn på teori och blivit mer insatt i förskolans 

styrdokument. Det sociokulturella perspektivet har funnits med under stor del av 

förskollärarutbildningens kurser. Kan man då tänka sig att det är därför jag vill applicera detta 

perspektiv på min tolkning av läroplanen? När jag ser Noa som gärna vill leka med de andra 

barnen i sandlådan eller Wille som inte alls verkar vara intresserad av vad kompisarna håller 

på med i den fria leken väcks något hos mig som pedagog. Jag vill hjälpa dem att inte hamna 

utanför gruppen, att kunna förstå de sociala spelet och samspela med sina kompisar.  

Om nu mitt påstående om att Läroplanen för förskolan (2016) har färgats av och att mycket i 

den har betoning på det sociala samspelet, blir då läroplanen en slags norm för hur dagens 

pedagoger ska agera vad gäller barnens utveckling? 

 

4.1.3 Normer om det lekande barnet  

 
När jag nu tolkat vissa delar ur läroplanen med betoning på det sociala samspelet och hur barn 

ska utvecklas med hjälp av detta, kan jag se att mitt resonemang om hur jag ska hjälpa Noa 

och Wille med verktyg i leken på sätt och vis stärks. Läroplanen för förskolan (2016) är ur 

min synvinkel väldigt tolkningsbar, men på något sätt kan jag se hur pedagoger liksom jag 

blir inspirerade och färgade av hur viktigt det sociokulturella är för barnens utveckling. 

Lekgruppen på min förskola skapades just med tanke på detta. Barnen behöver verktyg för att 

leka med andra. Inte för att leka, för det tycker jag ändå är ganska tydligt att de kan. Både Noa 

och Wille kan leka ensamma och deras lek tycks då fungera allra bäst. När jag som pedagog 

har teorier med betoning på det sociokulturella i bakhuvudet blir normen ganska tydlig. Barn 
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behöver leka med andra barn. Jag har nu satt min egen tolkning på förskolans läroplan, och 

kan liksom Kroksmark i Grander Berglund och Wolfs studie, se att den saknar uttryckliga 

referenser till teorier (Kroksmark 2013, se Grander Berglund & Wolf 2014, s. 44). Jag ser 

också att läroplanen har betoning på det sociala och det blir för mig det ännu tydligare vad 

normen i dagens samhälle tycks vara - att barn utvecklas bäst genom social samvaro med 

andra barn. När Noa inte kan leka med de andra barnen ringer en varningsklocka i mitt huvud 

som signalerar att jag behöver hjälpa honom. Alarm! Han leker inte med andra barn! Varför 

ringer den där klockan? Jag funderar återigen på om det är för att jag är rädd att han ska 

hamna utanför gruppen och bli ett barn som exkluderas på grund av att han förstör för sina 

kompisar. Eller ringer klockan för att han är ett barn som inte följer normen av det lekande 

barnet, normen som säger att barnen ska leka i grupp? Samma sak gäller Wille. Det ringer en 

alarmklocka i mitt huvud och jag funderar på varför? Han kan ju leka. Men han leker ensam. 

Alarm! Han tillhör inte normen där barn leker i grupp och normen av ett barn som vill leka 

med andra. I Charlotte Tullgrens magisteruppsats Den välreglerade friheten - att konstruera 

det lekande barnet (2004) diskuteras bilden av det lekande barnet: 
Leken framstår som en norm som barnen måste leva upp till. Inte förrän 
barn leker på ett sätt som ger leken dess goda egenskaper såsom 
utveckling, lärande och social kompetens, definieras aktiviteten som god 
lek. Lekar som leks på ett sådant sätt att de goda egenskaper som har 
tillskrivits leken inte uppfylls diskvalificeras av pedagogerna. 
Beskrivningen av lekens goda egenskaper är alltså snarare en norm än en 
beskrivning av lekens natur. Pedagogerna tar på sig uppgiften att 
upprätthålla normen och bekämpa det som bryter mot den.  
För att barns aktiviteter ska falla inom normen för det som räknas som 
god lek kan den inte se ut hur som helst. Barn som väljer att stå vid sidan 
om och titta på, eller barn som leker på ett sådant sätt som av 
pedagogerna uppfattas som stereotypt eller meningslöst måste korrigeras. 
Alla ska få vara med och pedagogens uppgift är att locka barn till lek.  

     (Tullgren 2004,  s. 64). 
 

Varför har den här normen skapats? När jag analyserar läroplanen och min tro på att det 

sociokulturella har influerat den blir jag automatiskt en pedagog som säger att barnen ska 

utvecklas i grupp och i samspel med andra barn. Grander Berglund och Wolf beskriver i sin 

studie att förskollärare ofta använder läroplanen som ett vetenskapligt dokument, trots att det 

är ett politiskt dokument (Grander Berglund & Wolf 2014, s. 39-43). Om det nu är så som de 

skriver, då blir läroplanen en slags norm för hur vi ska arbeta med barnen i förskolan. 
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Pedagogerna tolkar läroplanen genom vetenskapliga teorier de färgats av och vad som är en 

trend i samhället just då. I detta politiska dokument har referenser utelämnats och det ger oss 

utrymme att tolka läroplanen utifrån våra egna föreställningar och teorier vi har läst om och 

applicera detta på vad som står i läroplanen. Om pedagoger, liksom jag själv, ser att 

läroplanen har fokus på det sociokulturella och sociala skapas på så vis en norm som säger att 

barn utvecklas bäst i grupp.  

Här anser jag att det är viktigt att poängtera att Läroplanen för förskolan (2016) samtidigt 

lägger stor vikt vid att bemöta och ta tillvara på alla barns individuella behov. Att 

verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan och hjälpa de barn som behöver stöd. 

Läroplanen betonar att vi pedagoger ska se alla barns olika förmågor och att alla barns åsikter 

och uppfattningar respekteras (Skolverket 2016, s. 4-7). Med detta sagt vill jag också 

poängtera att det inte bara är fokus på gruppen och att lära i grupp utan att individen verkligen 

är i fokus. Detta kan bli problematiskt då barns utveckling i leken har inriktas på det sociala 

samspelet. Då föds normer om hur ett lekande barn borde vara. Trots att det är det som vi 

borde motverka. Något som är väldigt omtalat just nu och som många förskolor arbetar med 

är normkritik och normkreativitet. Ett normkritiskt arbetssätt i förskolan handlar om att först 

få syn på de osynliga regler och förväntningar som styr vår vardag på förskolan. Dessa 

påverkar vad barnen väljer att leka med och vad vi upplever som önskvärt. Konsekvenserna 

av normer blir att vi sorterar in människor i olika fack, där man avviker och på så vis hamnar 

utanför normen eller är någon som placeras innanför normen. Genom att arbeta normkritiskt 

kan vi vidga normerna och istället acceptera att barn kan vara olika samt att se varje individ 

(Salmson & Ivarsson 2015, s. 22-24).  Genom att först få syn på de existerande normerna kan 

vi sedan gå över till nästa steg: att vara normkreativa, det vill säga påbörja arbetet med att 

förändra de normer som vi finns runtomkring oss. Det ger oss möjlighet att lämna det invanda 

och börja tänka nytt (Salmson & Ivarson 2015, s. 10-12). Om vi ska arbeta normkritiskt i 

förskolan behöver vi också se till hur det blir i barns lek. Jag tror att vi ofta fastnar vid hur kön 

konstrueras, normer om genus, ålder och religioner. Men glömmer vi bort det viktigaste i 

barnens vardag? Leken. Det skapas normer även kring den aktiviteten. Och särskilt kanske 

kring den fria leken. Pedagoger ser varje barns olika förmågor och stödjer de som behöver 

hjälp. Men just när det gäller leken anser jag att det brister. Normen om det lekande barnet 

föds. Ett barn som ska vara intresserad av andra barn och klara av det stora sammanhang och 
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den stora grupp som förskolans vardag handlar om.  

 

4.1.4 Normer om det kompetenta barnet 

För att föra min diskussion om normer vidare kommer jag att använda mig av resonemanget 

om det kompetenta barnet. En inspiration för den svenska förskolan de senaste åren har 

uppkommit från ett förhållningssätt skapat i staden Reggio Emilia i Italien och grundaren 

Louis Malaguzzi. Här lyfts bilden av ett aktivt, resursrikt och kompetent barn fram, med 

betoning på att varje barn behöver en kompetent vuxen. Pedagogernas förhållningssätt ska 

vara flexibelt och fokusera på barnen som individer och deras förmågor (Barsotti 1997, s. 65). 

Barnen ska få känna att de är en del av en helhet och alla barns förmågor ska utvecklas efter 

deras eget intresse och uppmuntras av pedagogerna (Barsotti 1997, s. 22-28). Tillämpar jag 

detta förhållningsätt på mina berättelser om Noa och Wille ska jag ta tillvara på alla deras 

förmågor och vara en pedagog som ser barnen som individer något som också betonas I 

Läroplanen för förskolan (2016) då det beskrivs att vi pedagoger ska se alla barns förmågor 

och stimulera barnens livslånga lärande (Skolverket 2016, s. 5-7).  

 

Här tycker jag att det blir viktigt att redogöra för ordet kompetens? Enligt Svensk ordbok 

utgiven av Svenska Akademin (2009) definieras ordet kompetens att ha "en (tillräckligt) god 

förmåga för att utföra vissa uppgifter som ofta framgår av sammanhanget" (SO 2009). Tolkar 

vi det ordagrant blir det en fråga om Noa och Wille har tillräckligt god förmåga att vara 

sociala individer i grupp. Blir det då återigen en fråga om normer? Och hur kompetent ett barn 

är att utföra vissa uppgifter och leka i grupp? 

 

I Bodil Halvars-Franzéns studie Det kompetenta barnet - varför behöver vi ett kompetent barn 

just nu, i vår tid och i vårt samhälle (2001) lyfts definitionen av det kompetenta barnet fram. I 

studien diskuteras huruvida det kompetenta barnet kan liknas vid det naturliga barnet. 

Halvars-Franzén menar ett barn som är öppet, flexibelt och som kan välja och välja bort. Som 

kan vara sig själv och samtidigt samspela med andra. Hon betonar vikten av detta för att 

kunna möta ett samhälle som är i ständig förändring (Halvars-Franzén 2001, s. 38-39). Om 

detta är definitionen av hur ett kompetent barn bör vara tycker jag mycket väl att Noa och 
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Wille kan leva upp till den definitionen. Noa som ett barn som väljer att leka med andra, även 

om han behöver hjälp att kunna göra det. Och det är just det som Reggio Emilia filosofin har 

som förhållningssätt - att ett kompetent barn behöver en kompetent vuxen (Barsotti 1997, s. 

65). Jag behöver således vara en pedagog som utforskar leken tillsammans med Noa, som ger 

honom verktygen att ta sig in i gruppen. Jag vill inte vara någon som tillrättavisar utan som 

kan se hans resurser och förmågor och hjälpa honom utifrån dessa. Wille är utifrån Halvars- 

Franzén kompetent i den bemärkelsen att han faktiskt väljer bort det som han inte finner 

intressant. Han väljer sitt eget intresse. Att vilja leka själv. Han väljer att få leka själv i den 

fria leken och väljer sedan att vara med och samspela i den styrda aktiviteter där vi sjunger 

sånger. Om det är Willes val att leka själv kanske han bara kan få göra det? 

 

4.2 När ett barn inte kan leka med andra 

4.2.1 Pedagogens agerande 

Noas mamma berättar för mig att han leker väldigt bra hemma, där leken ofta sker med en 

vuxen. Marie-Louise Folkman och Eva Svedin (2003) hävdar att det i leken ställs krav på 

barnen. Här poängteras att det är skillnad på att leka med andra barn än att leka med vuxna. 

Vuxna leker ofta det som barnen vill och följer deras lek medan det i lek med andra barn 

krävs att barnen behöver kunna dela med sig, veta vad som är på låtsas och komma överens 

om hur leken ska gå till (Folkman & Svedin 2003, s. 61). Utan att veta säkert, tycker jag mig 

se att det är det som händer med Noa i hans lek med en vuxen i hemmet. Noa behöver inte 

bemöda sig om vare sig ta sig in i en redan påbörjad lek, dela med sig eller försöka 

kompromissa vid eventuella konflikter. Han kan leka med en vuxen som är följsam och gör 

som han vill, men det krävs mer i leken med de andra barnen. Frågan kvarstår således, hur 

närvarande ska jag som pedagog vara i den fria leken, när det som i det här fallet, handlar om 

ett barn som vill leka med andra men riskerar att göra illa sina kompisar på kuppen? Kan jag 

bli en vuxen som utmanar honom att reflektera över hur kompromisser kan gå till, hur man 

delar med sig eller skilja mellan fantasi och verklighet?  
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För att söka vidare i hur jag som pedagog ska agera vid barns lek använder jag mig av Birgitta 

Knutsdotter Olofssons rapport Varför leker inte barnen? (1991). Rapporten är visserligen 

publicerad under början av 1990-talet, men jag tycker mig ändå kunna använda mig av den 

gällande pedagogers förhållningssätt och närvaro i barns lek. Knutsdotter Olofsson upptäckte 

i och med sin undersökning att pedagogerna som medverkade i studien aldrig lekte med 

barnen och att barnen som medverkade inte heller tycktes kunna leka. Pedagogerna verkade 

ha fullt upp med andra sysslor så som blöjbyte, duka borden inför lunchen och diverse andra 

dagliga rutiner. Pedagogerna hjälpte gärna barnen att plocka fram material och höll i 

samlingar. Men i den fria leken fanns aldrig några pedagoger närvarande i barnens lek 

(Knutsdotter Olofsson 1991, s. 163). Knutsdotter Olofsson hävdar att det är de vuxna som ska 

stimulera barn till att leka, planera för lek och se till att barnen kan leka ostört och tryggt. En 

pedagog som sitter ner, lyssnar, kommenterar, kommer med förslag till leken ökar tryggheten 

och förutsättningarna för lek (Knutsdotter Olofsson 1991, s. 135). Jag tänker att det är en 

sådan pedagog  jag vill vara. Jag behöver finnas nära för att kunna bli en vuxen som utmanar 

Noa i leken. En pedagog som hjälper honom att kompromissa och som visar hur det går till 

när man delar med sig och löser konflikter. 

 

I min berättelse om Noa ser jag ett barn som får en negativ status i gruppen på så sätt att hans 

kompisar skriker när han gör fel. De vet att han gör något som är tokigt. Jag har märkt att de 

skriker även om han inte hunnit slåss eller förstöra, kanske av rädsla för att han brukar göra 

det. Jag vill vara en pedagog som kan vara närvarande i dessa situationer men som av 

förklarliga skäl inte alltid kan vara det. Det är sexton andra barn i gruppen som också vill ha 

uppmärksamhet från en vuxen. I situationen när Noa slår Elis i huvudet upplever jag att Ellen 

vill göra mig uppmärksam på hur Noa har gjort något dumt eller gjort något man inte får, hon 

talar om för mig vad som har hänt. I avhandlingen Lek och läroplan -  möten mellan barn och 

lärare i förskola och skola (2006) beskriver Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson 

att barn gärna vill informera pedagoger om att andra barn bryter mot någon regel eller gör 

något som anses avvikande för att få pedagogens uppmärksamhet (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2006, s. 92). Att barnen hela tiden vill förmedla när något sådant har hänt eller 

håller på att hända i situationer där Noa är inblandad får honom att bli ett barn i gruppen som 

inte har så hög status hos sina kamrater. I barnens ögon är han är en som slåss eller förstör. 
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Folkman och Svedin (2003) betonar vikten av att vuxna bekräftar barnet. De menar att när 

vuxna ser barnet gör också de andra barnen det och på så sätt kan ett barn skapa sig en högre 

status i gruppen (Folkman & Svedin 2003, s. 34-41). När Noa slår Elis i huvudet är jag noga 

med att poängtera att jag tror på honom och att han kan prata med Elis. Han är inte någon som 

behöver slåss för han kan prata. Samma sak i situationen där Noa sitter och klipper med en 

sax i luften, jag trycker på att han "är en hejare på att klippa!". När vuxna bekräftar barnen 

och visar att de tror på det samt visar att det är någon och att de duger, kan detta leda till att 

barnen kan känna sig kompetenta och kan ta för sig (ibid.). Kan detta få de andra barnen att 

också tro på att Noa är ett barn som kan, som inte gör dumma och avvikande saker hela tiden? 

I sådana fall är mitt agerande som pedagog väldigt viktig. Framförallt om det också kan stärka 

Noas tro på sig själv och att han kan ta kontakt med de andra barnen genom att prata istället 

för att slåss. Men hur vet jag att han kan det? Jag säger det till honom och bekräftar att jag tror 

på att han kan. Men hur vet jag att han har verktygen att klara av det? Jag har en föreställning 

om att det är mitt uppdrag att se till att han får dessa verktyg i sina händer. Jag behöver hjälpa 

honom att veta hur han ska tilltala de andra barnen eller hur man frågar om man får vara med.  

 

4.2.2 Den närvarande pedagogen  

 
I artikeln "Alla kan inte vara kompisar" (2009) publicerad i Svenska Dagbladet diskuteras i en 

intervju med psykolog Margareta Öhman hur det på många förskolor har varit standard att 

säga att "alla barn får vara med" när man pratar om barns lek. I artikeln beskrivs detta som en 

utopi, barn kan inte bli kompis med alla, men de kan bli lekbara och lära sig lekens osynliga 

regler. I intervjun menar Margareta Öhman att vi pedagoger behöver vara observanta på när 

det blir negativt i leken med andra barn, som med blir med Noa när han ödelägger sandslott 

eller slår någon i huvudet. Hon menar på att det då kan handla om att barnet inte besitter 

lekförutsättningarna och kan behöva leka ge och ta lekar med hjälp av en pedagog för att 

kunna ta till sig det lekande samspelet. Barn som inte leker med andra barn kan ofta bli 

hjälpta av att man backar tillbaka till den första leken, som handlar just om leken mellan 

vuxen och ett barn (Asker 2009). I Noas fall blir det viktigt att bli hjälpt av oss pedagoger för 

att kunna få de verktygen som han behöver för att hitta förmågan att leka med de andra 
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barnen. För han vill ju det så gärna. Det som tas upp i artikeln anser jag får stöd av Birgitta 

Knutsdotter Olofssons rapport som visade på hur viktigt det är att pedagoger finns närvarande 

för att skapa de bästa förutsättningarna och för att de ska få ska känna sig trygga i sin lek 

(Knutsdotter Olofsson 1991, s. 135). Även jag som pedagog bekräftas då jag i situationerna 

med Noa försöker finnas närvarande för att kunna ge honom verktygen för att leka med de 

andra barnen. Jag ger honom meningar hur han ska fråga om han får vara med och ger honom 

förslag på hur han kan göra istället. Jag tänker att den lekgrupp vi har på förskolan skulle 

kunna bli ett bra forum för Noa att få stöd i leken. Vi skulle kunna börja med ge och ta lekar 

för att öva upp förmågan att samspela. Vid ett senare tillfälle skulle vi kunna bjuda in ett eller 

två barn för att sätta det hela i ett större sammanhang. 

 

4.3 När ett barn inte vill leka med andra 

4.3.1 Pedagogens agerande 

 
Wille är ett barn som jag uppfattar som nöjd med att leka ensam med sina bilar. Han tycks 

inte vara intresserad av de andra barnen. När Elis närmar sig honom och frågar om han får 

vara med i Willes lek får han inget svar och han ger upp och går därifrån. Folkman och 

Svedin (2003) menar att en grundläggande egenskap som behövs för att leka med andra barn 

är intresse och nyfikenhet för dem. Om den viljan, intresset och nyfikenheten inte finns 

händer ingenting (Folkman & Svedin 2003, s. 57). Wille tittar knappt upp när Elis kommer 

utan håller blicken kvar på sin lek. Han är inte intresserad av vad de andra barnen kan erbjuda 

honom i hans lek. Han vill leka själv. Jag frågar mig då vad jag som pedagog ska göra i den 

här situationen? Som jag diskuterade tidigare i denna essä, i och med min tolkning av 

läroplanen, är det min uppgift som pedagog att vägleda och stimulera barnen för att utveckla 

nya kunskaper och öka sin kompetens (Skolverket 2016, s. 7). Jag diskuterade i det avsnittet 

om det kanske är tillräckligt för Wille att delta i våra styrda aktiviteter för att utveckla sina 

sociala kompetenser i grupp. I sångsamlingen som är en styrd aktivitet sjunger, härmar han 

och tycks vara uppmärksam på vad de andra barnen gör. Men behövs det kanske mer? Enligt 

normen om hur ett lekande barn bör vara hamnar han utanför. Han är inte intresserad av att 

leka med andra barn i den fria leken. Hur viktigt är det egentligen att han utvecklar den sidan? 
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I förskolan har vi gott om aktiviteter som görs i grupp. Nästan hela dagen spenderar barnen i 

ett sammanhang där de tvingas vara i gemenskap med andra barn. När vi klär vi på oss 

ytterkläder i hallen är där andra barn som ska tas hänsyn till, när vi äter mat likaså. Ett barn 

hamnar sällan själv i ett rum på förskolan. Det finns inte utrymme för det i lokalerna. Jag 

funderar på om Wille ändå är en del av det sociokulturella i större delen av sin 

förskolevistelse och kanske inte behöver pressas in i lek med andra? Han samspelar inte med 

dem, men han är i en del av gruppen. Folkman och Svedin menar att grunden för 

kommunikation sker genom bekräftelse, att de vuxna uppmärksammar barnen och ser att de 

finns där. Det kan vara genom ögonkontakt eller ett leende. Detta menar Folkman och Svedin 

sedan är grunden för att barnen så småningom ska ingå i socialt samspel med de andra barnen 

(Folkman & Svedin 2003, s. 34-41). Detta skulle kunna styrka mitt resonemang om att de 

styrda aktiviteterna är goda nog för social stimulans och lärande i grupp. I samma artikel ur 

Svenska Dagbladet (2009) som jag tog hjälp av tidigare i min diskussion om Noa, menar 

psykologen Margareta Öhman att man inte får glömma att långt ifrån alla barn vill leka med 

andra barn. Det kan handla om att barnet har en stark integritet och bestämda åsikter om hur 

leken ska gå till (Asker 2009). Willes lek med bilarna i fönsterbrädan är en lek som han vet 

hur den går till och han väljer bort de andra barnen i hans självvalda aktivitet. Enligt Öhman 

finns det barn som tycker att det är mycket trevligare att leka själva. De kan då välja att leka 

själva i den fria leken, men deltar i socialt samspel med andra barn i andra situationer (ibid.). 

Med detta resonemang i bakhuvudet skulle det således vara gott nog att han får lära i samspel 

med andra barn i andra aktiviteter än i den fria leken. Min roll som pedagog skulle i det fallet 

mer handla om att låta Wille behålla sin ensamma lek och istället fokusera på att utveckla 

hans lärande genom variera olika styrda aktiviteter där han får tillfälle att utveckla sin 

förmåga att samspela med andra. Skulle lekgruppen då kunna utgöra en styrd aktivitet där jag 

utmanar Willes sätt att leka?  

 

4.3.2. Lek på barnets nivå  

 
Folkman och Svedin (2003) betonar att om man ska hjälpa ett barn så behöver det ske på 

barnets nivå och att det då blir mer lustfyllt än kravfyllt för barnet. De menar också att man 



   

28 
 

Södertörns högskola, 141 89 Huddinge, tfn 08-608 40 00, Besöksadress: Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg 
 

Utfärdad av: FUnktionsGrupp för studieAdministration Juni 2011 
 
 

 

bör utgå från barnets intresse för att väcka en lust hos barnet (Folkman & Svedin 2003, s. 71). 

Jag diskuterade tidigare i min essä huruvida lekgruppen skulle kunna ta tillvara på Willes 

intresse för bilar för att få honom att samspela med de andra barnen. Om vi lyfter in det 

intresset i lekgruppen och istället för att leka affär bygger vidare på något utifrån bilarna 

skulle det kanske kunna väcka ett intresse för de andra barnen. Jag funderar på hur de stora 

barngrupperna i förskolan påverkar Wille i hans lek. Jag tror att Willes ensamlek skulle kunna 

vara ett sätt för honom att komma bort från det stora sammanhang som barnen vistas i. I varje 

rum och i varje vrå finns oftast fler barn än ett och det är många att förhålla sig till, både barn 

och pedagoger. Folkman och Svedin skriver just om lekgrupper och att det för många barn 

kan vara övermäktigt att hitta en lek med andra och orka koncentrera sig på den i alla de 

händelser som utspelar sig parallellt i en barngrupp (ibid.). I en lekgrupp blir det ett mindre 

antal barn och ett mindre sammanhang att förhålla sig till. Om jag då utgår från Willes eget 

intresse kanske jag skulle kunna väcka ett intresse för lust att leka med de andra barnen, något 

som Folkman och Svedin menar är en grundläggande egenskap för att få upp ögonen för 

andra barn (Folkman & Svedin 2003, s. 57) 

 

 

5. Slutord 

 
Syftet med denna vetenskapliga essä har varit att undersöka mina gestaltningar om Noa och 

Wille för att ta reda på hur involverad jag som pedagog ska vara i barns fria lek på förskolan. 

Jag ställde mig även frågan vad som låg till grund för mitt tankesätt kring barns lek och om 

det kunde höra ihop med rådande samhällsnormer om hur ett barn bör leka. De 

frågeställningar som jag diskuterade i min essä var mitt uppdrag som pedagog när det gäller 

att få barn att vilja leka med andra eller hjälpa barn att kunna leka med andra, samt varifrån 

denna önskan kommer. Jag frågade mig huruvida denna önskan kom från en normativ 

föreställning om hur ett barn bör leka, och vad det i sådant fall beror på.  

 

Jag kommer fram till att pedagogen styrs av läroplanen och måste förhålla sig till den och att 

en stor del handlar om att skapa en trygg miljö för barnen. Förskolans styrdokument och de 
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teorier som de implicit grundar sig i styr mig som pedagog och hur jag agerar. De säger att 

barnen ska utforska sin omvärld och leka med andra och det finns därmed normer om hur ett 

barn borde leka. 

 

Att skriva en vetenskaplig essä har varit en lärorik process då jag har fått reflektera mycket 

över min egen roll som pedagog. Essäformen som skrivsätt har varit lite läskigt och 

utlämnande då jag beskriver mina känslor och agerande i de olika situationerna med Noa och 

Wille. Men jag har snarare valt att se det som ett steg i min utveckling till en novis 

förskollärare och ett sätt att nå ut till andra pedagoger som kanske funderar i liknande banor. 

 
Genom regelbundna seminarier med grupphandledning på högskolan har jag ibland fått tänka 

om eller tänka ett steg vidare. Från början hade jag inte alls tänkt skriva om normer, men med 

facit i hand så hade det nog varit oundvikligt. Läroplanen för förskolan som dokument har en 

väldigt central roll inom förskoleverksamheten och ofta kan ses som en slags handbok för 

pedagoger i förskolan. Dock är den väldigt tolkningsbar då det varken framkommer var 

politikerna hämtat sin inspiration till dokumentet eller beskriver ingående hur de olika målen 

och riktlinjerna ska arbetas med. Jag insåg att jag, precis som pedagogerna i Grander 

Berglund och Wolfs studie, har använt läroplanen som ett vetenskapligt dokument trots att det 

i själva verket är ett politiskt dokument. Detta förde med sig att jag var tvungen att undersöka 

vilka teorier och förhållningssätt som låg till grund för min uppfattning om att det 

sociokulturella genomsyrar förskolans verksamhet, trots att läroplanen för förskolan ändå 

också framlägger att vi ska se varje individ och att alla barns olika åsikter och förmågor ska 

tas tillvara och lyssnas på. Det blir för mig ändå ganska tydligt att det är mycket fokus på det 

sociala samspelet och att barn ska lära av varandra och jag kunde se mycket av Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv och Reggio Emilias förhållningssätt i förskolans läroplan. Detta 

blev för mig ett sätt att se på hur jag som pedagog ska agera och hur involverad jag ska vara i 

barns fria lek. Samt också vad jag har inspirerats av vad gäller mitt sätt att se på barns lek.  

 

När jag sedan genom forskning diskuterade ytterligare perspektiv på mitt agerande som 

pedagog blev det tydligt att även forskare ansåg att det sociala samspelet var viktigt för barns 

lek. Men också att pedagoger i förskolan behöver finnas nära barnen för att vägleda och ge 

dem verktyg att göra sig lekbara. Men hur mycket ska vi vägleda dem? Det blev tydligt att vi 



   

30 
 

Södertörns högskola, 141 89 Huddinge, tfn 08-608 40 00, Besöksadress: Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg 
 

Utfärdad av: FUnktionsGrupp för studieAdministration Juni 2011 
 
 

 

måste göra skillnad på barn och barn och se vilken individ vi har framför oss. Noa och Wille 

är olika typer av barn med olika "problematik". En vill inte leka med andra och en vill men 

tycks inte kunna leka med andra. Det blir en avvägning för oss pedagoger för när vi ska styra 

och lägga oss i barns fria lek eller inte.  

 

En del av förskolans värdegrundsarbete handlar just om hur vi bemöter varandra i förskolan. 

Vi kan lära barnen hur man beter sig socialt, att man inte slår någon i huvudet eller hur man 

ska göra istället för att förstöra andras lekar. Vi kan lära dem att visa hänsyn och vara en 

trevlig kamrat. Men kan vi verkligen lära dem att leka "rätt"? För vad är egentligen det? 

Ibland kan jag känna att jag som pedagog korrigerar leken så att det passar in i samhällets 

normer. Det är självklart att varje barn ska få känna sig som en tillgång i gruppen och vad 

gäller Noa så måste det finnas en pedagog där för att vägleda när han visar att han vill leka 

med de andra barnen. Dels för att Noa ska slippa misslyckas men också för att ingen ska 

komma till skada eller kränkas. När det gäller Wille är det inte lika enkelt. För vem 

bestämmer att det är fel att leka upprepade lekar med bilarna? Har jag rätt att bestämma det?  
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