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Abstract 

 

The magical room of exhilaration- a scientific essay about the attraction and power of 

toys in preschool 

The purpose of this scientific essay is to illuminate and problematize the popular culture's role 

in preschool and its influence on children, educationalists and the preschool environment. Our 

essay takes its beginning in two separate dilemmas that problematizes the question about 

children's own toys in preschool. We investigated children's popular culture from an historical 

perspective until this day, in order to learn more about the importance of toys through time. 

We also wanted to try to understand what it is about toys that create, what we understand as, a 

magical urge that get children so strongly devoured. What is the pursued and craving that 

makes them forget about time and space and just engaged in play. How can we use that to 

make their time in preschool as magical even when toys are not around, or is the toys a 

postulate? We have also chosen to reflect on the perspectives of power that we can see in our 

dilemmas. The essay as a method gave us a possibility to dive into the dilemmas that emerged 

during our work in an attempt to understand them from other perspectives than ours. The 

essay is based on a hermeneutic approach on science, were we alternated between literature, 

reflection and writing. The questions of the essay were: How can we understand the magical 

room of exhilaration that appears between children and toys? How can preschool teachers 

relate to the potential shift of power that appears in situations when children have more 

knowledge than them? What affect preschool teachers view on toys possibilities to enrich or 

to limit the preschool activities? We have in our research tried to understand Foucault’s 

theory of power in order to understand the power impacted on our relations. We have thereby 

gained a changed and deepened view of power, and how it affects all situations. We have 

investigated the charge of toys and how this affects children and educationalists in preschool. 

In an attempt to understand the complex phenomenon, we chose to call The magical room of 

exhilaration, we have read literature written by several authors and philosophers, all 

contributing to parts that helped us to form a whole. 
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Sammanfattning 

 

Det magiska spänningsfältet 

En vetenskaplig essä om leksakers makt och dragningskraft i förskolan 

Syftet med denna vetenskapliga essä är att belysa och problematisera populärkulturens roll i 

förskolan och dess inverkan på barn, pedagoger och förskolans verksamhet. Vår essä tar sin 

utgång ur två olika dilemman där frågan kring barns egna leksaker i förskolan 

problematiseras. Vi har undersökt barns populärkultur ur ett historiskt perspektiv fram till 

idag för att försöka få fatt i leksakers betydelse för barn genom tiderna. Vi ville även försöka 

förstå vad det är hos leksakerna som skapar den, som vi uppfattar, magiska drivkraften som 

gör att barn kan uppslukas av något så starkt. Vad är drivet och suget som gör att de glömmer 

tid och rum och bara ger sig hän i leken? Hur ska vi kunna använda oss av det för att göra 

tiden på förskolan så magisk även i stunder då leksakerna inte finns med, eller är leksakerna 

en förutsättning? Vi har även valt att reflektera kring de olika maktperspektiv som vi tycker 

oss kunna se i våra dilemman. Essäskrivande som metod gav oss en möjlighet att lyfta och 

fördjupa de dilemman som uppstått i vårt arbete, att försöka förstå dem och se dem ur fler 

perspektiv än vårt eget. Vi har i vårt essäskrivande intagit en hermeneutisk forskningsansats, 

där vi har växlat mellan litteraturen, reflektionen och skrivandet. Våra frågeställningar var: 

Hur kan det magiska spänningsfält som finns mellan barn och leksaker förstås? Hur kan 

förskollärare förhålla sig till den eventuella maktförskjutning som sker i situationer där barnen 

besitter mer kunskap än pedagogerna? Vad påverkar förskollärares syn på leksakers möjlighet 

att berika eller begränsa förskolans verksamhet? Vi har i vår forskning utgått ifrån Foucaults 

maktteori för att försöka förstå hur makt påverkar våra relationer. Vi har genom detta fått en 

förändrad och fördjupad syn på makt, och hur den påverkar alla situationer. Vi har undersökt 

leksakers laddning och hur denna påverkar barn och pedagoger i förskolan. I ett försök att 

förstå det komplexa fenomen som vi valt att kalla det magiska spänningsfältet har vi läst 

litteratur skriven av flera olika författare och filosofer som alla bidragit med delar som hjälpt 

oss att bilda en helhet av fenomenet. 
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1. Dilemman 

 

1.1 Nu tar vi en leksakspaus av Madelene Holmgren 

- God morgon Frej 

Jag hälsar glatt på Frej när han och hans mamma kommer till förskolan denna lite gråtrista 

tisdag i november. Plötsligt tränger sig Felix och Angus förbi mig och rusar fram till Frej.  

- Vad har du med dig, frågar Angus upphetsat. 

- Jag vill låna först, säger Felix och tar Spiderman-figuren ur händerna på Frej. 

Frej ser lite överrumplad ut, som om att han inte förstår vad som just hände, men han säger 

ingenting.  

- Nej men vänta lite nu, säger jag och tar leksaken från Felix.  

- Låt Frej få säga hejdå till sin mamma och komma in först, fortsätter jag och räcker 

över leksaken till Frej. 

Frejs mamma ler lite osäkert mot mig och tittar sedan på Felix och Angus som otåligt trampar 

runt och följer Spiderman-figuren med paralyserade blickar. Frej vinkar till sin mamma och 

sedan springer han in på avdelningen med Angus och Felix hack i häl. Jag står kvar i hallen 

och tittar efter Frejs mamma när hon småspringer över gården bort mot parkeringen. Jag 

funderar på vad hon tänker om det som just utspelade sig, om hon liksom jag känner sig lite 

illa till mods. Jag känner att det här med leksaker har börjat bli mer och mer problematiskt. 

 

Förmiddagen flyter på och barnen arbetar i sina projektgrupper. Under den tiden får 

leksakerna vila på barnens hyllor i hallen. Jag observerar en grupp barn som undersöker 

vattnets väg genom en labyrint. De är inne i en livlig diskussion men jag har svårt att släppa 

morgonens händelse i hallen och känner mig ofokuserad på det som pågår framför mig. Det 

bemötande som Frej fick av Felix och Angus känns inte bra, det var som om de inte ens 

brydde sig om Frej, som om det enda som räknades var hans leksak. Jag bestämmer mig för 

att ta upp händelsen med mina kollegor under reflektionen efter lunch. jag vill veta om de 

också upplever att det börjat gå över styr med leksakerna. 

 

12:30 i konferensrummet 

Jag återberättar morgonens händelse för Kim och Mia.  

- Har ni upplevt att leksakerna som barnen tar med sig hemifrån skapat konflikter 

mellan barnen, frågar jag.  
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- Ja, jag har sett hur både tjejerna och killarna lånar ut leksaker till varandra och sen 

bara tar tillbaka dem och ger till en annan kompis. De kränker ju faktiskt varandra, 

säger Kim och Mia nickar instämmande. 

- Barnen har ju alltid tagit med sig leksaker hemifrån, och det har ju fungerat bra. Nu 

tycker jag inte att det gör det längre, säger jag.  

- Nej, barnen behandlar inte varandra schysst när de har leksaker med sig, de ser ju bara 

leksakerna, säger Mia. Hur skulle ni känna om ni kom till jobbet och ingen ens 

hälsade på er, fortsätter hon och slår ut med armarna. 

- Ska vi kanske bestämma att vi tar en paus från hemma-leksaker under några veckor 

och sen utvärderar det innan vi fattar ett definitivt beslut, frågar jag och tittar på mina 

kollegor. 

- Det låter lite drastiskt tycker jag, säger Kim och tystnar. Men det är kanske det enda 

som hjälper, fortsätter han. 

- Ja, vi har ju verkligen försökt prata med barnen men ingenting hjälper, tillägger Mia 

uppgivet. 

- Ja, och dessutom har vi ett ansvar att sätta stopp om vi ser att det förekommer 

kränkningar, säger jag. 

- Absolut, säger Kim. 

 

Vi skriver ett brev till föräldrarna där vi berättar att vi upplever att leksakerna som tas med 

hemifrån lett till att dynamiken i gruppen förändrats och att leksakerna numer ofta leks med 

på andra barns bekostnad. Vi skriver även att vi ska prata med barnen om detta och ber 

föräldrarna hjälpa oss genom att lämna leksakerna hemma så att vi kan arbeta med 

kamratrelationerna i gruppen. 

 

När vi sedan kommer tillbaka till avdelningen efter reflektionen samlar vi barnen och berättar 

om vårt beslut och varför vi väljer att ta en paus ifrån leksakerna. Barnen tittar förvånat på oss 

och sedan på varandra. De ser ut som om de funderar på vad vi just sagt. Vi berättar även att 

vi skrivit ett brev till deras föräldrar så att de vet om vad vi bestämt.  

- Men får vi inte ta med oss leksaker alls, inte ens gosedjur, undrar Moa efter en stund 

och ser lite chockad ut. 
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- Nej, vi har tillsammans bestämt att vi ska ta en paus eftersom vi upplever att 

leksakerna påverkar hur ni är emot varandra, förklarar Mia och tittar på Moa med 

vänlig blick. 

- Men ritböcker då, det är väl inte leksaker, säger Elin i falsett. 

Jag blir lite ställd av Elins fråga, det är ju främst pojkarnas actionfigurer som skapat 

konflikter. Men nu har vi ju bestämt att de inte får ta med sig leksaker hemifrån och då måste 

det ju gälla allt.  

- Ritböcker räknas också som leksaker, vi vill inte att ni tar med er något hemifrån, 

säger jag efter en liten stunds funderande. 

 

Onsdag 

Nästa morgon kommer jag först till avdelningen. Jag funderar på hur första dagen utan 

leksaker kommer att vara, kommer det att vara jobbigare lämningar nu när barnen inte får ha 

med sig leksaker? Alla barn har ju i och för sig inte leksaker med sig men majoriteten av 

gruppen har det. Stina och Emil är de första som kommer. De klär av sig, de säger glatt hej då 

till sin mamma och skuttar in på avdelningen. Kvar står jag och deras mamma Åsa och tittar 

på varandra. 

- Det där gick ju bra, utbrister Åsa, det var lite bråk hemma innan vi gick eftersom Emil 

ville ta med sig en bil, fortsätter hon. 

- Ja, det blir nog en omställning för alla barn nu i början, säger jag. 

- Jag tycker iallafall att det är skönt att slippa släpa med leksaker varje dag, och så blir 

de så ledsna när de försvinner, säger Åsa.  

Vi säger hejdå och jag går in på avdelningen för att se vad Stina och Emil hittat på. Jag 

funderar lite på vad Åsa just sagt och tänker att det är skönt att föräldrarna står bakom vårt 

beslut. Jag misstänker dock att det inte gäller alla föräldrar.  

 

Under morgonen kommer alla barn ett efter ett. Jag märker inte av att lämningarna är 

jobbigare utan leksaker, skönt! Det här går ju bättre än jag hade föreställt mig. Jag står i det 

största rummet på avdelningen där jag även har överblick över de mindre rummen. Överallt 

på avdelningen pågår olika lekar. Alice, Anton, Sibell och Ahmad har burit fram flera lådor 

med bygg- och konstruktionsmaterial på stora samlingsmattan och är i full gång med att 

bygga en stor djurpark, Moa och Stina sitter i legorummet och bygger höga torn och kring det 

stora ateljébordet har flera barn börjat pyssla. Frej, Felix och Angus står i dörren in till det 
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stora rummet. De tittar sig omkring alla tre. Jag observerar dem en liten stund för att se vad de 

tänker hitta på men de står kvar där de står och jag beslutar mig för att gå och prata med dem. 

- Hej, vad gör ni, frågar jag och ler. 

- Inget, svarar Angus och tittar på mig. 

- Vi har inget att göra, fyller Frej i och tittar lite moloket på mig.  

- Vad vill ni hitta på då, frågar jag och tittar mig omkring i rummet för att se om jag kan 

hitta något att föreslå. Ni kanske vill rita på ljusbordet eller göra vattenexperiment, 

fortsätter jag glatt. 

- Nä, det är tråkigt, svarar Felix och suckar. 

- Men ni kanske vill vara med och pyssla då, det finns tre lediga platser vid bordet, 

säger jag i ett försök att lätta upp stämningen. 

- Nej, det är också tråkigt, säger Angus och sätter sig ner mot väggen. 

De andra två sätter sig på varsin sida om honom och jag inser att mina försök att locka dem är 

lönlösa. Det är så ovant att se just de här tre barnen vara sysslolösa, de är ju alltid så aktiva 

annars. Det gör mig lite fundersam, men alla kan ju ha sådana här dagar. Jag beslutar mig för 

att låta dem vara och göra ett nytt försök lite senare om de inte hittat på något.  

 

De tre följande dagarna fortsätter på samma sätt för de tre pojkarna. Jag och mina kollegor 

gör återkommande försök att locka dem till lek utan att lyckas. De brukade bygga fantastiska 

byggen i lego till sina figurer och leka i timmar. Varför finns det inget i på avdelningen som 

lockar dem längre? En olustkänsla kommer smygande, har leksakerna hemifrån hindrat 

barnen från att se vad förskolan har att erbjuda? Försvann magin på avdelningen när 

leksakerna fick stanna hemma? 

 

1.2 Madelenes reflektion över sitt dilemma 

Vi valde att ta bort hemmaleksakerna i min barngrupp då vi vuxna upplevde att de skapade 

konflikter mellan barnen. Vi kunde se att leksakerna skapade ett maktspel mellan barnen och 

de utsatte varandra för kränkningar. Vi tolkade att det var leksakerna som var grundproblemet 

och såg det som vårt ansvar att sätta stopp för kränkningarna. Leksakerna sågs som något som 

stod utanför förskolans verksamhet, något som barnen enbart fick leka med i den fria leken. 

När vi tog oss makten att besluta om leksakspaus helt utan att involvera barnen eller deras 

föräldrar ställdes vi inför dilemmat att tre pojkar blev passiva, som om de inte längre visste 

med vad eller med vem de skulle leka, vi upplevde dem vilsna. Vad var det som gjorde dem 
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så aktiva tidigare? Är det avsaknaden av hemmaleksaker som gjort dem passiva? Vi 

uppfattade det som att barnen varit så fästa vid leksakerna att de inte sett vad förskolans miljö 

hade att erbjuda. Berikar eller begränsar då leksakerna barnens lek i förskolans kontext? Är 

leksakerna så attraktiva att de har en viss makt över barnen? Om det är så blir jag nyfiken på 

vad det är i leksakerna som trollbinder dem? Hur hade det blivit om vi istället hade bjudit in 

leksakerna i verksamheten? Är passiviteten som barnen visar upp deras sätt att protestera mot 

vårt beslut att ta bort leksakerna? Skulle vi ha gjort barnen delaktiga i beslutsfattandet? Vi 

pedagoger har ett ansvar att sätta stopp när vi ser att det förekommer kränkningar men 

utnyttjade vi vår makt på ett odemokratiskt sätt när vi fattade beslutet över huvudet på 

barnen? Är det etiskt rätt att vi tar oss makten att stänga vissa av barnens leksaker ute från 

förskolan? Har vi pedagoger skyldighet att vara nyfikna på barnens leksaksvärldar?  

 

1.3 “Åh, Wasted Banana, den önskar jag mig” av Anna Marell 

På avdelningen med de äldsta barnen pågår leken för fullt denna morgon. Flera av pojkarna 

har små tygpåsar eller plastlådor med sig in på avdelningen. Dessa är fulla av små 

gummifigurer i olika färger och former. Figurerna heter Trash Packs och är denna terminens 

fluga bland barnen.  

 

Ville, Aron och Lukas går målmedvetet fram och sätter sig kring ett stort runt bord som står i 

mitten av rummet, det är en central plats som syns tydligt även från de angränsande rummen. 

De har varsin låda med sig som de varsamt packar upp framför sig på bordet. Ville och Aron 

radar upp sina figurer bredvid varandra och tittar nyfiket på Lukas som häller ut sina figurer i 

en stor hög. De börjar leka med figurerna, de jämför och visar olika detaljer för varandra. 

- Kolla, den här fick jag igår, utbrister Aron och håller stolt upp en gul figur. 

- Åh, Wasted Banana, den önskar jag mig, säger Lukas och fortsätter sortera upp sina 

figurer i mindre högar. 

Även barn som inte har några egna figurer deltar i samtalet, men lite avvaktande och på andra 

sidan om bordet. De blir nästan som två lag, tänker jag, vilket jag aldrig lagt märke till förut. 

Några tittar avundsjukt och lite trånande på högarna av figurer som ligger utspridda. Ingen 

säger något om det, men jag avläser situationen som om det är underförstått att det ligger en 

viss hierarki i att äga dessa, ju fler man har desto bättre. Eftersom bordet står som det gör 

böljar de andra barnen runt bordet som i vågor, de kommer och går. Några stannar bara till, 

lite flyktigt på sin väg mot något annat som lockar mer inne på avdelningen. Jag kan också se 
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att Edwin, som inte har några egna figurer, förtjänar en plats nära genom att kunna nästan alla 

namnen och berättar inlevelsefullt för de andra vad han vet. 

-   Varje figur har ett namn och man kan köpa soptunnor och sopbilar också, berättar 

Edwin och de andra lyssnar intresserat. 

Jag förstår att den som är populärast för tillfället är “Dirty Diper” och ser mycket riktigt ut 

som en smutsig blöja. Den har barnen mycket roligt åt.  

Jag går och sätter mig vid bordet och plockar upp en av figurerna. 

- Oj, vad heter den här då, frågar jag nyfiket, det ser ut som ett äppelskrutt. 

- Aaa, det är Rotten Apple, det betyder ruttet äpple, svarar Ville. Han plockar upp en 

annan figur och visar mig. 

- Åh det här är Smelly Fish, det betyder stinkande fisk, fortsätter han. 

 

Barnen vid bordet lämnar plats till mig, ivriga att få berätta och förklara, de skrattar och 

plockar upp den ena figuren efter den andra. De kan nästan alla namnen både på engelska och 

den svenska översättningen. 

- Men vad gör de, frågar jag. Frågan är uppriktig och jag vill verkligen veta, vad är det 

dessa, för mig obegripliga figurer, lockar fram hos barnen? 

Barnen börjar berätta i munnen på varandra vad dessa sopor gör, att de bor i en egen stad som 

heter Trash Town, i soptunnor och att de lever. De berättar också att de samlar på dem, att 

vissa är svåra att få tag på och då är de mer “värda”. I soptunnorna finns också när man köper 

dem, ett litet papper som illustrerar olika serier så att man vet vilka man har, men också 

såklart, vilka man saknar. 

 

Jag hämtar en lärplatta, tar med mig den tillbaka till bordet, och börjar söka på nätet. Det finns 

mängder av olika figurer, och tanken är mycket riktigt att man ska samla på dem. Barnen 

flockas kring mig, pekar ivrigt; 

- Den har jag, å den, å den. 

- Den vill jag ha!! 

- Den önskar jag mig. 

Medan vi sitter där kommer Robin med sin mamma, de stannar till och mamman ser sig 

sökande omkring, hon ser inte mig först. 

- Godmorgon Robin, säger jag. Vill du komma och titta på trashisarna? 
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Både Robin och hans mamma kommer bort till bordet. Jag hör hur Robins mamma drar efter 

andan, som om hon tar sats till det hon vill säga. 

- Jaha, är det de här du jämt tjatar om hemma?  

Sen vänder hon sin uppmärksamhet mot mig och upprepar: 

- Han tjatar jämt om att han vill ha såna där, att ALLA har och att han inte får vara med 

annars. Jag säger att han inte ska ha saker med sig till förskolan och att ni har saker 

här han kan leka med. Men nu verkar det visst som om ni uppmuntrar det!  

 

Jag blir ställd inför uttalandet som verkar komma på en utandning och jag hör i hennes röst att 

det finns en irritation i det hon säger.  

- Ja men nu måste jag gå. Puss och kram, säger hon till Robin, samtidigt som hon böjer 

sig ner och pussar och kramar.  

Hon försvinner ut från avdelningen innan jag har hunnit svara henne. Det känns inte alls bra. 

Det känns som om hon har tillrättavisat mig för att jag gjort något fel. Barnen omkring mig 

verkar inte ha reagerat på orden, eller på att jag kommit av mig i mitt sökande på lärplattan. 

De pratar glatt på, både med mig och varandra. Jag kommer tillbaka in i samtalet och vi 

fortsätter att prata om trashisar fram till fruktstunden. 

 

Senare under ett reflektionstillfälle tillsammans med övriga kollegor på avdelningen har vi 

alla slagits av samma tanke, att barnen är så fascinerade av fenomenet Trash Packs. Dock 

verkar det bara vara jag som ser möjligheten till ett projekt i detta. Lena slår ifrån sig direkt 

och säger att hon verkligen inte tycker att det står i vårt uppdrag att vi ska, som hon uttrycker 

det, glorifiera leksaker. Hon håller helt med Robins mamma. Vår tredje kollega, John, vill inte 

ta någons parti och lyssnar mest och flikar in ett ord här och där. Vi kommer ingenstans i våra 

diskussioner och vi avslutar med att bestämma att fram till nästa reflektion ska vi fundera på 

hur vårt kommande projekt ska se ut och vad det ska innehålla. 

Under veckan som går försöker vi alla tre observera vad barnen gör och intresserar sig för. 

Jag som redan är färgad av min tanke, ser trashisar överallt och i allt barnen gör.  

 

Nästa reflektionstillfälle börjar som det senaste, jag och Lena är oeniga och John håller med 

oss båda lite grand, dock menar han att han också kan se att det finns ett stort intresse och att 

många av barnen är fångade av “fenomenet”. Jag argumenterar för fördelarna med trashisar 

och tillslut utbrister Lena;  
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- Ok då gör vi så, eftersom John också lutar åt trashisar och jag har inget bättre att 

komma med. 

- Hur tänker du då, undrar jag, eftersom du ju senast höll med Robins mamma om att 

vårt uppdrag inte går ut på att glorifiera leksaker. 

- Det gör jag inte heller, säger Lena, men som sagt jag har inget bättre att komma med 

och vi behöver komma till ett beslut. Det är ju barnens intressen som ska styra. 

Det blir tyst en stund och Lenas ord blir hängande i luften en kort stund. Vi enas om att jag 

ska ha huvudansvaret för projektet och att både John och Lena ska vara med, där vi 

tillsammans ska göra det bästa av det. Nu när beslutet är taget är det det som vi alla tre ska 

förhålla oss till. Det känns bra när beslutet är taget, jag känner mig upprymd och 

förväntansfull, det ska bli kul. Både John och Lena verkar också lugnare nu, vi är en stabil 

arbetsgrupp som brukar komma överens även om våra diskussioner kan vara hetsiga till en 

början. Vi vet att vårt uppdrag går ut på att arbeta utifrån barnens intressen så långt det är 

möjligt. 

 

Jag söker runt bland informationen som finns på nätet och som jag började undersöka 

tillsammans med barnen och upptäcker att det bakom samlarhysterin finns en tanke kring 

återvinning. Jag börjar fundera på hur vi skulle kunna använda barnens intressen av 

“Trashisar” i verksamheten på förskolan. Det finns många vägar att gå. Att alla namn är på 

engelska är spännande, barnen vill ha dem översatta och de ritar och skriver vilka figurer som 

är deras favoriter och vilka de önskar sig. Att prata om miljö och återvinning av jordens 

resurser blir också en infallsvinkel. Jag startar tillsammans med barnen upp vårt “Trash pack 

projekt”.  

 

I smågrupper börjar jag att intervjua barnen om vad de vet om Trash Packs. Alla barn på 

avdelningen är med i dessa smågrupper, alltså även de som inte visat intresse alls och de som 

visat lite intresse. Barnen är intresserade och vill vara med, och det visar sig att alla kan något 

och just namnen är något som fascinerar.  

 

Nu när beslutet är fattat att vi ska arbeta med trashisar är både Lena och John lika involverade 

som jag. De kan se den potential i trashisarna som jag har sett och tillsammans bygger vi 

vidare på vårt projekt. 
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Vi går ut till föräldrarna med ett föräldrabrev där vi beskriver vad vi håller på med och hur vi 

tänker. Trots vår iver och entusiasm har vi flera föräldrar som är skeptiska och rentav emot 

projektet. En del föräldrar tycker att idén är bra men en annan del tycker att vi ska hålla oss 

utanför kommersiellt tjafs. Föräldrarna ifrågasätter hur vi tänker kring att starta ett projekt 

som bygger på att barnen måste ta med sig leksaker hemifrån. De anser inte att det är deras 

ansvar att förse förskolan med saker för att vi ska ha något att göra med barnen. 

 

En bit in på terminen bjuder vi in till ett föräldramöte där vi berättar om vårt projekt, vi 

förklarar hur barnen skriver både på svenska och engelska, och hur vi kan arbeta vidare med 

ett hållbarhetstänk i fokus. Vi berättar också att alla barn på avdelningen är intresserade och 

de möts i olika konstellationer som annars inte brukar uppstå. Vi visar med hjälp av barnens 

alster var vi befinner oss just nu och hur vi tänker oss nästa steg.  

- Det låter ju jättespännande, Ville pratar om det hemma varje dag, säger Villes pappa. 

Han längtar efter att få gå till dagis, fortsätter han. 

- Vi har tagit ett beslut om att inte falla för Robins tjat om att han också vill ha trashisar. 

Det måste väl finnas andra sätt att arbeta med hållbarhet och att lära sig att skriva, 

säger Robins mamma. 

- Vad blir det sen då? Ska vi köpa in nya leksaker sen när ni upptäcker att trashisar inte 

är intressanta längre? Är det verkligen vi föräldrar som ska förse förskolan med 

material, utbrister Hannas mamma. Hon är rödflammig i ansiktet och hon gestikulerar 

upprört. 

- Nu tar vi det lite lugnt, säger Karims mamma. 

- Men det måste väl ändå vara så att vi föräldrar också har rätt att vara med och 

bestämma sånt här. Alla har inte ekonomi för sånt, vi går ju bara i 

leksaksproducenternas ledband när vi hoppar på allt de vill att vi ska köpa, fyller 

Karims pappa i. 

 

När föräldramötet är slut sitter vi tillsammans Lena, John och jag och summerar hur det gått. 

Vi kan konstatera att även om inte alla är nöjda med vårt val av projekt så är merparten av 

dem det. Att få alla nöjda är i det närmaste omöjligt, det är vi alla tre eniga om. Vi bestämmer 

att vi fortsätter som planerat och att det är viktigt att hålla föräldrarna uppdaterade hur 

projektet fortskrider för att de ska känna sig så delaktiga som möjligt. 
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Vi skriver ut bilder på alla trashisar vi kan hitta, samt bilder på Trash Town. Vi köper in en 

lättarbetad lera och låter barnen tillverka egna trashisar, både sådana som finns, men också 

sådana som de tycker ska finnas. Vi pratar om vad vi gör med vårt skräp och om att skräp kan 

bli nya saker, att man kan panta flaskor och burkar.  

 

Allteftersom vårt projekt växer tar våra egna trashisar över allt mer och de som går att köpa 

ligger oanvända kvar i sina påsar och lådor. Det bidrar också till att fler barn kan välja att vara 

med då det inte kräver att du ska ha några egna figurer för att kunna vara med. 

Det blir också allt tydligare att ju längre vi håller på, desto fler barn blir intresserade, även 

flickorna som till en början inte varit så intresserade. 

 

Mot slutet av terminen bygger vi en stor modell av Trash Town, där barnen utifrån olika 

intressen bildar smågrupper och bygger en del var. De egentillverkade trashisarna är de som 

får befolka vår stad.  

 

1.4 Annas reflektion över sitt dilemma 

Jag såg möjligheterna i trashisarna, många av barnen lockades med i lekarna och samtalen 

kring dem. Att använda dem i vårt kommande projekt blev en spännande och rolig upplevelse 

både för barnen och oss pedagoger. Vi såg möjligheten att använda barnens starka dragning 

till trashisarna för att kunna rikta undervisningen mot hållbar utveckling och språkutveckling. 

Leksakerna blev i en ny kontext, inte bara leksaker. Är det falsk demokrati i mitt fall: ni får 

leka med trashisar men bara på det sätt som vi tycker är bra och som kan vara kompatibelt 

med förskolans uppdrag och våra syften, eller är det det som är undervisning? 

 

Vad händer med de barn som inte får möta en viss sorts populärkultur därför att deras 

föräldrar gjort ett aktivt val att inte köpa dessa leksaker, och vad händer när förskolan går 

emot deras önskan? Varför tar föräldrarna ställning emot just leksaker, de säger ju inget om 

att vi går till skogen? Handlar det om att de inte förstår sig på leksakerna? Eller är det de 

könsstereotypa leksakerna som i det här fallet främst lockade pojkarna? Kan det även vara det 

kommersiella som stör dem? Att förskolans ska vara fri från köphetsen i samhället? 
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2. Metareflektioner 
 

2.1 Annas reflektion över Madelenes reflektion 

Jag funderar kring hur barnen på Madelenes avdelning tänkte när beslutet om leksaksförbudet 

presenterades. Förstod barnen att det var ett problem, att de kränkte varandra på grund av 

leksakerna eller accepterade de bara den rådande normen? Madelene beskriver hur 

projektstunderna på avdelningen fungerade bra utan leksakerna, under dessa stunder var 

barnen aktiva och intresserade. Kan det helt enkelt vara så att under dessa stunder så var 

pedagogerna mer närvarande och engagerade? Madelene påstår att barnen blev passiva när 

hemmaleksakerna togs bort, jag tänker istället att det kan vara så att barnen protesterade mot 

det odemokratiska tillvägagångssättet. Det får mig att reflektera kring hur stor möjlighet 

barnen har till delaktighet. 

 

2.2 Madelenes reflektion över Annas reflektion 

I Annas dilemma bjuds leksakerna in i verksamheten, som hon beskriver det är det främst 

pojkarna som leker med trashisar. Det får mig att reflektera kring valet för att öppna upp för 

just dessa leksaker, hade en könsstereotyp “flickleksak” bjudits in på samma sätt? Hade ett 

projekt med exempelvis My Little Pony haft samma framgång bland barn och pedagoger? 

Anna skriver att de följer barnens intressen, men det är pedagogerna som bestämmer vilka 

intressen som är värda att följa, jag tänker att trashpack projektet aldrig hade blivit av om inte 

Anna drivit frågan i arbetslaget där hon mötte ett visst motstånd från en kollega. Kan det vara 

rädslan för den maktförskjutning som sker när barnen har mer kunskap i ämnet än 

pedagogerna? Eller kan hennes motvilja grunda sig i att leksakerna är nymodigheter som hon 

inte helt förstår sig på?  

 

Man skulle kunna se det som att barnen lurades, genom att få leka med sina leksaker men med 

en dold agenda, är det att arbeta med ett demokratiskt förhållningssätt? Projektet möttes av 

hård kritik från föräldrarna, är det etiskt att arbeta med ett projekt som bygger på barnens 

medhavda leksaker utan att ha vetskap om familjers ekonomiska förutsättningar och 

ställningstagande kring leksaker?  
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3. Syfte och frågeställningar 
Populärkultur kan vara olika saker exempelvis film, böcker, leksaker och musik. Vi har valt 

att fokusera på leksaker som barnen tar med hemifrån, leksaker som inte finns på förskolan av 

olika anledningar. 

 

Vi har genom våra dilemman visat situationer som uppstått på förskolan när barn tagit med 

sig leksaker hemifrån. Det vi har sett är att leksaker väcker starka känslor hos både barn, 

pedagoger och föräldrar. Hos barnen har vi sett att leksakerna väcker nyfikenhet, kreativitet, 

fantasiskapande och glädje samtidigt som vi även sett hur leksakerna påverkar 

kamratrelationer genom maktutövande, kränkningar och utanförskap. Pedagogers 

förhållningssätt till leksakerna har lett till diskussioner kring förskolans uppdrag, där synen på 

om leksakerna får ta plats i förskolan eller inte har lyfts fram. Samtidigt ställdes pedagogerna 

inför föräldrarnas olika uppfattningar och starka känslor till leksaker samt att barnens 

relationer till varandra påverkades. 

 

När vi började på vår utbildning på Södertörns Högskola och fick verktyg till att reflektera 

kring vårt arbete kände vi båda två att just maktbegreppet intresserade oss extra mycket. I vår 

roll som pedagoger har vi makten att utforma och planera vår verksamhet, med hjälp av 

styrdokument, men vi har även makt att tolka dem. Vi har till viss del makt över både barn, 

föräldrar och miljön. I denna uppsats har vi valt att koncentrera oss på populärkulturen på vår 

förskola. Det råder delade meningar om hur vi ska förhålla oss till den. Att släppa in eller 

stänga ute är den stora frågan, men ingenting är svart eller vitt, rätt eller fel. 

 

Syftet med vår uppsats är att belysa och problematisera populärkulturens roll i förskolan och 

dess inverkan på barn, pedagoger och förskolans verksamhet. Vi vill undersöka barns 

populärkultur ur ett historiskt perspektiv fram till idag för att försöka få fatt i leksakers 

betydelse för barn genom tiderna. Vi vill också försöka förstå vad det är hos leksakerna som 

skapar den, som vi uppfattar, magiska drivkraften som gör att barn kan uppslukas av något så 

starkt. Vad är drivet och suget som gör att de glömmer tid och rum och bara ger sig hän i 

leken? Hur ska vi kunna använda oss av det för att göra tiden på förskolan så magisk även i 

stunder då leksakerna inte finns med, eller är leksakerna en förutsättning? Vi har även valt att 

reflektera kring de olika maktperspektiv som vi tycker oss kunna se i våra dilemman. 
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Vi är medvetna om att det finns flera aspekter av våra dilemman såsom föräldraperspektivet 

och genusperspektivet. Vi är även medvetna om att det är pojkar och deras leksaker som får 

störst utrymme i våra berättelser, det är ett maktperspektiv utifrån kön och genus som blir 

osynliggjort i vår text. Vi kan se att detta även är problematiskt och en viktig aspekt ur ett 

normkritiskt och samhälleligt perspektiv. Då vi valt att undersöka vårt dilemma utifrån barn 

och pedagogers relation till populärkulturen är det här perspektiv vi har valt att bortse ifrån.  

 

  Våra frågeställningar är: 

● Hur kan det magiska spänningsfält som finns mellan barn och leksaker förstås? 

● Hur kan pedagoger förhålla sig till den eventuella maktförskjutning som sker i 

situationer där barnen besitter mer kunskap än dem? 

● Vad påverkar pedagogers syn på leksakers möjlighet att berika eller begränsa 

förskolans verksamhet? 

 

4. Metod 

Vi har valt att skriva vårt arbete tillsammans i essäform. Essäskrivandet är för oss en 

möjlighet att lyfta och fördjupa oss i dilemman som uppstått i vårt arbete, att försöka förstå 

dem och se dem ur fler perspektiv än vårt eget. I vår skrivprocess har vi valt varsitt 

egenupplevt dilemma som vi skrivit enskilt, men sedan arbetat och förfinat dem tillsammans. 

Vi har skrivit i ett delat dokument så att vi alltid är delaktiga i skrivprocessen oavsett vem av 

oss två som skrivit. För att kunna hinna ta del av så mycket litteratur som möjligt har vi delat 

upp den mellan oss och läst var och en för sig, sen har vi delgivit varandra vad vi läst. Den 

litteratur som vi läst och kommit fram till är relevant för uppsatsen har sedan lästs av oss båda 

för att vi hela tiden ska äga texten tillsammans. Under kursens gång har vi i tillsammans med 

andra studenter suttit i mindre seminariegrupper där vi läst varandras texter för att få 

ytterligare perspektiv. Seminariegruppen tillsammans med vår handledare har varit stöttande i 

skrivprocessen genom att komma med feedback och litteraturtips. 

 

Vi har i texten valt att referera till pedagogerna när vi reflekterar kring oss själva och våra 

kollegor i respektive dilemma. Detta då det är problematiskt att referera till jag/vi eftersom vi 

är två författare och utgår ifrån två olika dilemman. Vi är medvetna om att detta gör att våra 

individuella självreflektioner framträder mindre tydligt.  
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I ett försök att vidga förståelsen och förtydliga att vi ser det magiska spänningsfältet över tid 

och överallt, även utanför förskolans kontext, har vi i texten använt oss av exempel från vår 

barndom och Madelenes dotter. 

 

Journalisten Jo Bech-Karlsen beskriver i boken Jag skriver, alltså är jag. En bok för 

fackskribenten som vill berätta, essän som öppen och reflekterande, som en blandning mellan 

berättelse och reflektion som knyts samman (Bech-Karlsen 1999, s. 45). Genom att skriva i 

essäform har vi haft möjligheten att gestalta ett egenupplevt dilemma där vi sedan kunnat 

vrida och vända på vår egen praktik och det egna handlandet. Syftet med essäskrivandet är 

enligt arbetslivsforskaren Lotte Alsterdal att synliggöra sina erfarenheter samt att använda 

dessa som underlag för reflektion som hon skriver om i Essäskrivande som utforskning 

(Alsterdal 2014, s. 48–49). Vidare menar hon att essän kan ses som en lärprocess där de egna 

tankarna kring ett egenupplevt dilemma möts med andras tankar och arbeten i syfte att skapa 

nya infallsvinklar (ibid. s. 49–50). Vi har upptäckt att genom att tillsammans reflektera kring 

det egna och den andres handlande har vi upptäckt nya sidor hos oss själva, och varandra, 

vilket har tagit oss vidare i vår utveckling till blivande förskollärare. Maria Hammarén, före 

detta journalist och numera docent och forskare vid KTH i Stockholm beskriver i Skriva- en 

metod för reflektion detta som en inre och yttre dialog (Hammarén 2005, s. 27–28). Hon 

menar att den inre dialogen är den dialog en människa för med sig själv, vilken kan innefatta 

moraliska överväganden och en strävan att bli bättre. Det är i den yttre dialogen vi möts i 

dialog med andra, här kan den inre dialogen bli synlig i större eller mindre utsträckning. 

Vidare menar Hammarén att i skrivande som metod för reflektion sker en växelverkan mellan 

den inre och den yttre dialogen. Syftet med denna växelverkan är att berika och nyansera den 

yttre dialogen och fördjupa den inre dialogen (ibid.). 

 

Runa Patel och Bo Davidson, lärare i forskningsmetodik vid Linköpings universitet beskriver 

i boken Forskningsmetodikens grunder det vetenskapliga förhållningssättet hermeneutik 

(Patel & Davidson 2011, s. 28–30). Hermeneutiken kan enligt författarna översättas som 

tolkningslära där forskaren utifrån sin egen förförståelse växlar mellan olika perspektiv och 

ställer dessa i relation till varandra. Forskaren pendlar således mellan helhet och del, objekt 

och subjekt och sin egen förförståelse, helheten blir på detta sätt föränderlig, detta beskrivs 

som den hermeneutiska spiralen. “Text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning 
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och ny förståelse...” (ibid. s. 30). Vi har i vårt essäskrivande intagit en hermeneutisk 

forskningsansats.   

 

4.1 Etiska överväganden 

I vårt arbete med uppsatsen har vi gjort etiska överväganden i syfte att säkerställa sekretessen. 

I Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning beskrivs vikten av att inom forskningen värna om individens integritet, detta 

innefattas av individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 5). Individskyddskravet delas in i 

fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (ibid. s. 6). Då vi i vårt arbete utgått ifrån egenupplevda dilemman är det 

konfidentialitetskravet vi särskilt tagit i beaktning. Konfidentialitetskravet innebär att alla 

personuppgifter samt allt som kan identifiera en person ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet, detta gäller i högsta grad etiskt känsligt material (ibid. s. 12). Vi som är 

verksamma inom förskolan står under tystnadsplikten vilket innebär att vi inte får utlämna 

uppgifter om de barn och familjer som vistas i förskolan. Detta har vi tagit i beaktning när vi 

skrivit våra dilemman. Alla barn och vuxna i våra berättelser är fiktiva personer som är 

inspirerade av flera olika personer utifrån egenupplevda situationer. Alla personnamn i våra 

berättelser är fingerade för att inte barn och pedagoger ska kunna identifieras. De platser som 

finns beskrivna i våra dilemman är fiktiva för att minska risken för igenkännbarhet. 

Madelenes dotter är tillfrågad och har gett sitt medgivande till att hon används som exempel i 

texten.   

 

5. Vad är populärkultur? 

När vi tänker på populärkultur tänker vi att den är här och nu. Det som är aktuellt just nu inom 

den moderna kulturen; film, musik, tv, leksaker etc. Vi tänker att det finns populärkultur för 

alla åldrar. Barns populärkultur är de leksaker, filmer och symboler som är mest intressanta 

för dem. Populärkulturen är i en ständig förändring över vad som är “inne” just nu. Sedan 

våra dilemman utspelade sig har populärkulturen förändrats. Idag leker inga av barnen på våra 

avdelningar med trashisar, nu är det andra leksaker som fångar barnens intressen. Vad som är 

populärkultur om ett halvår vet ingen ännu.  

 

Vad populärkultur är i stort beskriver sociologen Simon Lindgren i boken Populärkultur, då 

han skriver att den finns överallt och att alla kan relatera till den på något sätt (Lindgren 2009, 
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s. 9). Dagens människor präglas av populärkulturen genom att den hjälper till att forma 

känslor, tankar, attityder och livsstilar. Vi lär oss också mycket om oss själva och om 

omvärlden genom populärkulturens plats i det stora flertalet människors liv (ibid.). Det kan vi 

se händer redan på förskolan, hur barnen identifierar sig med olika populära figurer hämtade 

ur filmer och spel. Några vill vara starka som Hulken och några vill kunna göra is som Elsa i 

filmen Frost. Men finns det utrymme för populärkulturen i förskolan på annat sätt än i barnens 

fria lek? I Madelenes dilemma stängdes leksakerna ute medan de i Annas dilemma bjöds in, 

vad hade utgången blivit om vi hade agerat annorlunda? Lösningarna kan variera och vi 

pedagoger valde olika vägar att gå. I Madelenes fall tolkar vi det nu som att det var en enkel 

lösning att stänga ute alla leksaker från förskolan. Enkel till en början, men då barnen 

ifrågasatte beslutet ställdes vi pedagoger inför nya problem som vi behövde reflektera och 

fatta beslut kring. Exempelvis om beslutet skulle gälla alla leksaker, även sådana som inte 

bidrog till kränkningar bland barnen. Elin i Madelenes dilemma ställer sig frågande till om 

ritböcker verkligen räknas som leksaker vilket får oss pedagoger att tappa fattningen, vad 

räknas egentligen som leksaker? Vi fattar då beslutet att även ritböcker är leksaker i den 

bemärkelsen att de är något som tagits med hemifrån. Det blir rättvist att ta bort alla leksaker, 

men orättvist när vissa leksaker inte var ett problem. Vi ser nu att frågan om vad som räknas 

som leksaker är en större fråga än vi uppfattade där och då. Det fanns nog delade meningar 

om det även mellan oss pedagoger vilket skapade förvirring hos barnen. Vi skulle tillsammans 

med barnen ha diskuterat vad som räknas som leksaker innan vi berättade om vårt beslut. En 

annan lösning kunde ha varit att faktiskt sätta sig ner med pojkarna i Madelenes dilemma och 

resonerat kring hur vi pedagoger såg på hur leksakerna användes, att lyfta och synliggöra den 

problematik vi såg. Vi pedagoger borde även ha vågat ta diskussionen om att säga ja till en 

del leksaker och nej till andra eftersom det inte var alla leksaker som skapade problem. Vi 

valde den enklaste vägen och vårt agerande skulle kunna tolkas som kollektiv bestraffning. 

 

Vi kan också se att barn och vuxna ser på populärkulturens påverkan på olika sätt, tex Barbie. 

Barbie har sedan 50-talet varit en populär leksak för många barn, framförallt flickor. Barnen 

ser inte dockornas onormala proportioner som ett problem, det gör istället många vuxna då de 

förfasar sig över hur barnen påverkas av dockornas skeva kroppsideal. 

Lindgren beskriver i en sammanfattning att kultur, och i detta fall populärkultur, skapas 

genom en process där sakerna får en betydelse (Lindgren 2009, s. 30). Dessa processer sker i 

det sociala livet och i relation med medier och konsumtionsvaror (ibid). Detta tolkar vi som 
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att barnens leksaker redan har en laddning genom media och leksaksproducenterna när de 

kommer i kontakt med barnen som sedan tillsammans vidareutvecklar en norm och en kultur 

kring hur de ska användas. Lindgren menar att populärkulturen kan ses som en 

massproducerad kultur framtagen för masskonsumtion (Lindgren 2009, s. 39). Samlarleksaker 

som exempelvis trashisar eller Lego tänker vi är det Lindgren menar med massproducerad 

kultur. Dessa riktar sig framförallt till barn som i sin tur påverkar sina föräldrar. 

Populärkulturen utvecklas i ett rasande tempo. För vuxna i allmänhet och oss pedagoger i 

synnerhet gäller det att försöka hänga med i utvecklingen, men det är svårt att hinna med. När 

vi pedagoger ställs inför nya leksaker som barnen har med sig till förskolan ligger barnen 

redan steget före. De har en relation till leksaken och lekarna har redan utvecklats och tagit 

form, konceptet är för dem redan färdigt. Detta tror vi är kärnan i båda våra dilemman, det 

uppstod en krock mellan barnens lekvärld hemifrån och oss pedagoger i förskolan. Vi valde 

olika vägar att möta denna krock på i våra olika dilemman. Barnens starka relation till 

leksakerna och dess färdiga koncept var i Madelenes dilemma något främmande för oss 

pedagoger, något vi inte förstod oss på vilket vi tror bidrog till att det var lättare att stänga 

leksakerna ute än att bjuda in och lära känna dem. Syftet var att förhindra kränkningar mellan 

barnen men istället kränkte vi pedagoger barnen när vi valde att stänga ute leksakerna, 

barnens lekvärld. 

 

I båda våra dilemman har populärkulturen en betydande roll. Om vi jämför trashisarna i 

Annas dilemma och actionfigurerna i Madelenes dilemma finns det inga direkta likheter 

varken i utseende, material eller hur det är tänkta att lekas med. Det har byggts upp helt olika 

världar där actionfigurerna är stora, starka hjältar som ska bekämpa ondskan i världen. 

Trashisarna bor i Trash Town och är inga hjältar med superkrafter utan föreställer alla möjliga 

sorters skräp som vi människor förbrukar. Det kan tyckas som om dessa två leksakskoncept är 

varandras motsatser, ändå utövar de, som vi tolkar det, en liknande makt över de barn som 

leker med dem. I båda våra dilemman kan vi dock se en likhet i barnens dragning till 

leksakerna, en dragningskraft som förtrollar, inspirerar, lockar och motiverar barnen. Det är 

en annan typ av dragningskraft än den vi ser till de leksaker som förskolan erbjuder. Det blir 

tydligt i Madelenes dilemma att förskolans leksaker inte lockar barnen på samma sätt som 

actionfigurerna eller handlar barnens passivitet om någonting annat? Kan vilka leksaker som 

helst framkalla denna speciella dragningskraft på barn och vilken roll spelar vår inställning till 

leksakerna på dragningskraften? Blir leksakerna extra spännande just för att vi pedagoger inte 
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är engagerade i dem? Men hur har vi då hamnat här, i funderingar kring vad populärkulturen 

framkallar för känslor hos barn och vuxna och hur började det? 

6. Leksaker förr och nu 

För att försöka få en förståelse för barns relation till leksaker ville vi gå tillbaka och se 

leksaker ur ett historiskt perspektiv. Vi ville titta på hur synen på leksaker har förändrats 

genom tiderna fram till idag. I sin bok Barn och leksaker i lek och lärande presenterar Anders 

Nelson, lektor i pedagogik samt förskollärare och Krister Svensson, förskollärare och 

universitetsadjunkt i pedagogik, en studie som gjorts vid Nordiskt centrum för forskning om 

leksaker och pedagogiska media (Nelson & Svensson 2005, s. 15). Studien gjordes på ca 700 

personer födda mellan 1910 och 1940 och syftade till att undersöka vilka leksaker de hade 

som barn. Det framkom i studien att genomsnittsantalet industritillverkade leksaker per 

person var tre stycken (ibid.). I doktorsavhandlingen Det massiva barnrummet- Teoretiska 

och empiriska studier om leksaker skriven av Anders Nelson & Mattias Nilsson, forskare i 

pedagogik vid Malmö högskola, redovisas att genomsnittsantalet leksaker i början av 2000-

talet för svenska 3–5 åringar var femhundra stycken inklusive barnböcker (Nelson & Nilsson, 

2002, s. 118). I en jämförelse av de båda studierna kan vi se att genomsnittsantalet leksaker 

per barn har ökat lavinartat under det senaste århundradet.  

 

Vi tänker att denna ökning av leksaker har bidragit till att synen på leksaker och dess 

affektionsvärde ha förändrats. Man kan anta att barnen med tre leksaker i början av 1900-talet 

satte större värde på sina leksaker än vad barnen på 2000-talet med femhundra leksaker gör. 

Eller är det egentligen någon skillnad? Minskar affektionsvärdet för leksaker generellt när 

utbudet ökar? Vår erfarenhet ifrån vårt arbete säger oss att barnen idag har några få leksaker 

som de värdesätter högre än andra. Det kan exempelvis vara favorit mjukisdjuret, Spiderman 

figuren eller trashisar. Dessa leksaker sticker ut ur mängden av leksaker och har en 

dragningskraft till barnen som övriga leksaker saknar. Vi tror även att barnen kan växla 

mellan vilka leksaker som är favoriter i olika perioder. Detta tror vi gällde även barnen med 

enbart tre leksaker.  

 

Nelson och Svensson beskriver också att den svenska förskoletraditionen har förändrats över 

tid (Nelson & Svensson 2005, s. 99). Förskolan har aldrig haft några större resurser för inköp, 

utan traditionen har varit så att pedagogerna själva tillverkat mycket av det lekmaterial som 

använts på förskolan. Under förskoleseminarier och förskollärarutbildningar har skapande och 
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slöjd haft stor betydelse. Man vårdade, förädlade och förnyade det material som redan fanns i 

verksamheten. Ur denna tradition växte en stor uppskattning för det egentillverkade fram, och 

därför har också synen på det redan färdiga materialet setts som mindre utvecklande och med 

sämre status för barnen (ibid.) Detta är ett tankesätt som vi mycket väl känner igen inom 

förskolan. I dag har förskolorna en större budget att röra sig med, men pedagogerna i sann 

förskoletradition, samlar in återvinningsmaterial och tömmer sina egna barns rum på sådant 

som kan användas på förskolan. Vi tänker att denna förskoletradition fortfarande lever kvar 

till viss del, men att den numer utgår ifrån återvinning och hållbarhet, snarare än ur tanken att 

saker inte får kosta. Att färdigt material är mindre värt kan vi se som en bidragande orsak till 

att barns populärkultur inte riktigt tas på allvar när det ska diskuteras om barnens egna 

leksaker ska få vara en del av förskolans verksamhet. När vi pedagoger i Annas dilemma 

upptäckte konceptet med trashisarna såg vi möjligheterna med att använda dem som verktyg i 

ett projekt kring återvinning och hållbar utveckling, något vi inte hade fått fatt i om vi inte 

intresserat oss för vad barnen berättade. Vi reflekterar kring varför vi agerade olika i våra 

dilemman och tänker att våra tidigare erfarenheter kring leksakerna spelade in. Vi hade redan 

en uppfattning av actionfigurerna och deras koncept, något som vi inte behövde vara nyfikna 

på, vår uppfattning var redan klar. Trashisarna var någonting nytt som ingen av oss hade mött 

tidigare och därmed inte hade skapat oss en uppfattning kring. Det var lättare för oss att 

förutsättningslöst vara nyfikna och lyssna till det barnen berättade. Barnen var de som hade 

kunskap kring trashisarna och vi pedagoger fick lära oss om trashisarna ur barnens perspektiv. 

Den kunskap vi fick av barnen använde vi sedan för att skapa meningsfulla 

undervisningssituationer. När vi nu kritiskt reflekterar kring detta kan det tolkas som att vi 

pedagoger accepterade trashisarna i verksamheten genom att omvandla dem till något som 

tjänade ett vuxensyfte.  

7. Generationsskiften 

I takt med att leksakerna fått ta mer plats i barns liv har de även blivit en del i det kulturella 

samhället. Nelson och Svensson menar att leksaker under de senaste decennierna integrerats 

som en del av den populärkulturella berättelsevärlden (Nelson & Svensson 2005, s. 44).  

Leksaker är kultur, från den högsta toppen med finkultur ner till djupaste botten där 

skräpkulturen finns. Författarna menar att en av anledningarna till att leksakerna betecknas 

som skräpkultur kan vara att de till skillnad från annan kultur inte har någon vuxenversion. 

Det finns barnmusik och vuxenmusik och det finns barnteater och vuxenteater. Om och när 

vuxna visar intresse för leksaker är när de blir åtråvärda samlarobjekt. Leksakerna speglar sin 
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omvärld och är delaktiga i hur samhället omkring oss skapas (ibid. s. 6). Pedagogers syn på 

barnens leksaker speglas i hur de förhåller sig till dem. Om en leksak i pedagogernas ögon är 

skräp ges den inte samma möjlighet att vara en tillgång för verksamheten. Nelson och 

Svensson skriver att pedagoger behöver utveckla en begreppsapparat som gör det möjligt att 

diskutera kring leksakers roll i barns liv och verksamheter. Vuxna behöver reflekterande 

kunskaper om både barn och deras leksaker (ibid). Vi har i dagens tekniksamhälle alla 

möjligheter att lära oss om barnens intressen och leksaker. Lärplattorna i förskolan är 

fantastiska verktyg där all information finns tillgänglig om intresse finns.  

 

Vi kan se att just trashisarna fyllde en funktion i arbetet på Annas avdelning. Det var leksaker 

som lätt kunde kopplas till de mål i läroplanen som handlar om hållbar utveckling, något som 

Anna använde för att, på ett sätt, rättfärdiga att leksakerna var tillåtna. Kan det vara en av 

anledningarna till att actionfigurerna i Madelenes dilemma lika snabbt stängdes ute? Att det 

inte fanns lika tydliga mål i läroplanen att koppla dessa till. Vi anser att Madelene och hennes 

kollegor hade kunnat agera annorlunda. Läroplanen för förskolan säger att ”arbetslaget ska 

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, 

kompromissa och respektera varandra” (Lpfö 98, rev. 2016, s. 9). Hade vi bjudit in leksakerna 

kunde de ha varit verktyg för att arbeta med barnens samspel och konflikthantering. Istället 

valde vi att ta bort det som vi ansåg var problemets kärna och därmed även möjligheten att på 

ett meningsfullt sätt lyfta det som, vi ansåg, var problematiken kring leksakerna. Vi ställer oss 

frågande till om barnen delade vår syn på leksakerna som skapare av problem. Vi tolkar det 

som att barnen inte såg leksakerna som det som ledde till konflikter, snarare uppstod barnens 

problematik när leksakerna stängdes ute av pedagoger.   

 

När jag, Madelene, var liten kom Tamagotchin, ett digitalt husdjur som behövde mat, kärlek 

och aktivering för att må bra. Det var stort för oss barn men många av den äldre generationen 

tyckte mest att det var trams som de inte förstod sig på. Leksakerna har förändrats i 

generationer och nu tillhör vi den äldre generationen som inte är helt insatta i dagens leksaker.  

 

Jag, Anna, håller med Madelene om att detta mycket väl kan vara en generationsfråga, där vi 

som vuxna inte har intresset att lära oss om barnens leksaker och vad det är som lockar. Vi ser 

det som tryggt att arbeta i projekt som håller sig kring vår egen intressesfär, där vi är de som 
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sitter inne med kunskapen och det är vi som ska förmedla den vidare. Men det vi pedagoger 

behöver bli bättre på är att hitta nya ingångar för att kunna entusiasmera barnen.  

Nelson och Svensson menar att genom att, i den pedagogiska praktiken, studera funktioner 

och betydelser av leksakerna kan man få syn på de begränsningar och möjligheter som byggs 

upp (Nelson & Svensson 2005, s. 135–136). Genom att vi pedagoger tillför ett bredare utbud 

av leksaker än bara de s.k. pedagogiska leksakerna kan vi vidga spektrat för lärande. Det blir 

ett lärande som anknyter till barnens vardagserfarenheter. Genom att pedagogerna har ett 

öppet förhållningssätt till de leksaker och aktiviteter som barnen föredrar kan det bli ett 

lärande även för pedagogerna om hur barnen konstruerar mening i leken (ibid.). Detta får 

även medhåll i Läroplanen för förskolan som säger “Barnen ska få stimulans och vägledning 

av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och 

insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt 

att lära balanseras och bildar en helhet (Lpfö 98, rev. 2016, s. 7). Ett öppet förhållningssätt till 

det som är meningsfullt och intresserar barnen som Nelson och Svensson talar om, möjliggör 

att vi pedagoger kan observera barns relationsskapande till tingen och varandra.  

8. Det magiska spänningsfältet 

Det som slår oss när vi reflekterar kring båda våra dilemman är barnens brinnande intresse för 

hemmaleksakerna. Den dragningskraft som leksakerna verkar ha till barnen tycker vi är 

spännande. Madelene har fascinerats av sin yngsta dotters stora intresse för Draktränaren, hon 

har helt på egen hand lärt sig allt om de olika drakarna och kan berätta detaljer som de vuxna 

inte har en aning om, berättelserna om drakarna trollbinder henne på ett sätt som inget annat. 

Hon kan titta på avsnitt/filmer i timmar och sitta som uppslukad i rollek med sina drakar. De 

plastiga drakarna blir levande i hennes lek och trots att hon har många drakar vill hon bara ha 

fler. Ingen av hennes kompisar delar hennes intresse för drakarna. Samma dragningskraft 

upplevde vi hos barnens actionfigurer och trashisarna i våra dilemman. Actionfigurerna i 

Madelenes dilemma lockade barnen till att utveckla sina lekar med förskolans material. 

Barnen satt långa stunder i sina lekvärldar, de byggde hus av lego till actionfigurerna, där 

förskolans material verkade som rekvisita. Det var lekvärldar som vi pedagoger inte 

engagerade oss i. Den starka dragningskraften var tydlig när vi såg hur barnen bemötte 

varandra när de kom till förskolan, leksakerna var de som var viktiga inte kompisarna. 

Barnens blickar letade efter vilken leksak kompisen hade med sig och dagarna präglades av, 

som vi såg det, en kamp om att få låna leksakerna. Det som skedde efter att vi fattat beslutet, 

att förskolans material inte längre lockade barnen tolkar vi som att hemmaleksakerna hade en 
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dragningskraft som var större än vi kunde förstå. När vi där och då tog beslutet att ta en 

leksakspaus var det för att vi såg barnens agerande kring leksakerna som kränkningar, barnen 

såg inte längre varandra. Men vi kan nu se att leksakernas dragningskraft provocerade oss 

pedagoger, det var en kraft vi inte förstod och vi såg den nog delvis som ett hot mot vår 

profession. Den miljö och det material som vi pedagoger byggt upp vår verksamhet med för 

att utmana och inspirera barnen var inte längre tillräcklig, barnens reaktion var tydlig, vår 

miljö saknade samma dragningskraft. Vad är detta för fenomen?  

 

Vi vill försöka få en förståelse för fenomenet som vi valt att kalla det magiska 

spänningsfältet. I ett försök att förstå detta fenomen har vi läst och reflekterat kring litteratur 

och forskning om barn, lek och leksaker. 

 

Psykologerna Marianne Brodin och Ingrid Hylander skriver i boken Att bli sig själv om hur 

barn laddar föremål för andra barn (Brodin & Hylander 1997, s. 94). De leksaker som leks 

med och används har liv och att det kan hända alla möjliga saker med dem och att leksaker 

som ligger oanvända inte är lika intressanta (ibid.). Kan det här vara en förklaring till varför 

vissa leksaker blir mer laddade än andra? Att barnen besjälar leksakerna och gör dem 

attraktiva för andra. Man kan tolka det som att trashisarna i Annas dilemma fick liv genom 

några barn och lockade på så sätt andra barn att bli nyfikna på dem.  Men det ger ingen 

förklaring till vad som håller den glöden vid liv. Om vi tolkar Brodin och Hylanders hypotes 

så skulle det innebära att leksakerna skulle tappa sin laddning så fort barnen lagt dem på 

hyllan. Det här hjälper oss inte att förstå det magiska spänningsfältet. I exemplet med 

Madelenes dotter och drakarna besjälas och laddas leksakerna utan påverkan av andra barn. 

Glöden och spänningen har hållits vid liv under flera år utan att tappa sin styrka.   

 

Vi har försökt att hitta en liknande dragningskraft hos oss vuxna. Om vi tar sportkulturen som 

ett exempel, där det blir en kamratkultur och samhörighet i att alla håller på ett specifikt lag, 

det blir vi mot dem. Det finns de som engagerar sig mer än andra, men det är laget i detta fall 

som står för det magiska som alla dras till. Vi drog också en jämförelse till fenomenet Harry 

Potter, där böckerna och filmerna fått en stor genomslagskraft hos många, både barn och 

vuxna. Än en gång kan vi se att det måste finnas något som utgör spänningen och att den går 

att bygga vidare på. I sportkulturen kommer det alltid en ny match att se och diskutera likaväl 
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som det i Harry Potter fallet kommer nya böcker och filmer som gör att intresset kan hållas 

vid liv och samtidigt utvecklas vidare. 

 

8.1 Agentisk realism 

I ett försök att komma närmare det magiska spänningsfältet stötte vi på begreppet agentisk 

realism. Filosofen Karen Barad talar i boken Meeting the universe halfway om agential 

realism, ett begrepp inom den filosofiska teorin onto-etisk-epistemologi (Barad 2007, s. 26). 

Hon menar att begreppet syftar till att skapa en förståelse för den komplexa relationen mellan 

mänsklig- ickemänsklig, material- diskurs samt mellan biologisk- kulturell. Barad menar att 

det inte finns någon tydlig gräns mellan materia och kroppar. Att de inte kan tolkas utan att 

ställas i relation till varandra, de förstås i ett ömsesidigt, intra-aktivt samhandlande (ibid. s. 

152). När vi försöker förstå det magiska spänningsfältet med hjälp av Barad får vi en ny 

infallsvinkel på hur vi kan förstå relationen mellan barnen och leksakerna. Vår tolkning av 

våra dilemman har varit att det är leksakerna som har dragningskraften, att barnen dras till 

leksakerna. Vi tolkar agentisk realism som att barnen och leksakerna inte kan ses särskilda 

från varandra i den meningen att det ena har en starkare dragningskraft än det andra. Det som 

sker mellan barnen och leksakerna sker, om vi ska tro Barad, i ett ömsesidigt samhandlande. 

Både barnen och leksakerna är aktörer i relationen. Vår tidigare tolkning av leksakerna som 

de som besitter dragningskraften har förändrats. För att försöka förstå det ömsesidiga 

samhandlandet djupare läser vi om Barads (2007) intra-aktion. Intra-aktion ska enligt Barad 

inte förväxlas med interaktion, där interaktionen föregås av separata agenser till skillnad från 

intra-aktion där agensen skapas gemensamt genom inter-aktionen (Barad 2007, s. 33). Vi 

förstår skillnaden mellan interaktion och intra-aktion som att intra-aktionen är mer öppen och 

tillåtande. Där finns inga förutbestämda regler eller manus att följa, dessa skapas av aktörerna 

gemensamt i situationen. I Madelenes dilemma skulle intra-aktion förstås som att leken 

mellan actionfigurerna och barnen uppstår i situationen och inte begränsas av normer. Men är 

barnens lek med leksakerna förutsättningslös? Kan en leksak med ett färdigt koncept mötas 

med barnet i en intra-aktion? Vi har svårt att se hur leksaker som kommer med ett färdigt 

koncept som exempelvis trashisarna eller actionfigurerna i våra dilemman kan det. Eller är det 

bara vi vuxna som tolkar det färdiga konceptet som en begränsning av barnets 

fantasiskapande? Hade vi pedagoger varit nyfikna på barnens lek med figurerna hade vi 

kanske haft svaret.  
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8.2 Aktant 

Jane Bennett professor i vetenskapspolitik vid John Hopkins University skriver i artikeln The 

force of things att begreppet aktant, actant, bättre beskriver beståndsdelarna i relationen 

mellan mänsklig- ickemänsklig, än aktörer (Bennett 2004, s. 355). Hon menar att en aktant 

kan vara både mänsklig och ickemänsklig och beskrivs som det eller den som gör något, har 

tillräckligt sammanhang för att utföra handlingar, skapa effekter och ändra situationer, tingens 

kraft (ibid.). Genom dilemmat med leksakspausen kan vi förstå begreppet aktant på ett 

fördjupat sätt. Pojkarna och actionfigurerna var alla, som vi ser det, aktanter i relationen, de 

skapade tillsammans en lekvärld. När leksakspausen infördes försvann en del av aktanterna 

och situationen förändrades. Pedagogerna var då i sin tur aktanter med makten att ändra 

situationen. Hur kan vi då förstå leksaker som aktanter?  

 

8.3 Thing-power 

Bennett skriver om thing-power vilket innebär tings förmåga att växla mellan olika stadier av 

varande, att ting kan skifta mellan att vara skräp och skatter. Vidare menar hon att thing-

power har en relationell effekt dvs en funktion som påverkas av flera olika variabler eller 

föreningen mellan variablerna (Bennett 2004, s. 354). Leksakerna i våra dilemman skulle 

enligt Bennett ha thing-power, de blir i olika sammanhang. Synen på leksakerna kan också 

förklaras med begreppet genom att de ses på olika sätt av olika aktanter och i olika kontexter. 

Exempelvis när vi pedagoger i båda våra dilemman såg leksakerna som problem och skräp 

som delvis begränsade barnens lekar medan barnen såg leksakerna som skatter som berikade 

deras lekar. Vi kan även se att barnen själva värderade leksakerna olika, vissa leksaker hade 

mer thing-power än andra, men att det växlade beroende på vilka leksaker som ställdes emot 

varandra. 

 

8.4 Begreppsreflektion 

Agentisk realism hjälper oss att förstå den komplexa relationen mellan barnen och leksakerna 

i våra dilemman, en relation som till skillnad från vad vi tidigare trodde, består av en 

ömsesidig dragningskraft. De båda aktanterna, leksaken och barnet, är beståndsdelarna i 

denna komplexa relation där aktanternas dragningskrafter möts i en intra-aktion. I intra-

aktionen skapar aktanterna en gemensam agens, en gemensam lek. Denna gemensamma 

agens blir olika i olika sammanhang med olika aktanter, dragningskraften mellan aktanter 

växlar och kan bli olika i olika situationer. Lekarna med actionfigurerna är den agens som 
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barnet och leksaken gemensamt skapat. Varje enskilt barn och varje enskild leksak i våra 

dilemman kan ses som aktanter, Även vi pedagoger är aktanter. Leksakernas thing-power blir 

tydlig för oss när vi nu ser på leksakerna, barnen och vårt eget agerande ur ett nytt perspektiv. 

För barnen hade leksakerna thing-power, de tilltalade barnen och blev skatter för dem. Vi 

pedagoger i Madelenes dilemma tilltalades inte av leksakerna, vi såg inte det som barnen såg. 

Pedagogernas syn på leksakerna i våra dilemman var olika, vilket gjorde att agensen blev 

olika, i Annas dilemma bjöds de in och i Madelenes dilemma stängdes de ute. 

 

Vi har med hjälp av begreppen förstått relationen mellan barnen, pedagogerna och leksakerna, 

vi har förstått hur dragningskraften dem emellan ter sig och hur en lek eller agens skapas. 

Men är det här det magiska spänningsfältet? Vi tror att vi är en bit på väg men vill söka svar 

på vad som sker i den gemensamma agensen, vad som får barnen att stanna upp och bara ge 

sig hän i leken.     

 

8.5 Anhopningar av begär 

I vårt fortsatta sökande efter en förklaring till det magiska spänningsfältet fann vi begreppet 

anhopningar av begär. Liselott Mariett Olsson, filosofie doktor och lektor vid Södertörns 

högskola, tolkar i boken Rörelse och experimenterande i små barns lärande Deleuze och 

Guattaris teorier kring begreppet anhopningar av begär (Olsson 2014, s. 68–69, 117). 

Begreppet tolkas enligt Olsson som att människan existerar i en mängd anhopningar, som en 

del av samhället, som grupp och som individ. Begreppet är enligt Olsson ett synsätt på hur 

relationen individ/samhälle kan förstås, inte i en orsak/verkan relation utan i en sammanflätad 

relation där allt påverkar varandra. Vidare beskrivs hur människan alltid begär i dessa nätverk 

av relationer, aldrig enskilt eller i riktning mot ett visst objekt. Anhopningar av begär kan ses 

som en konstruktion som utspelas mellan människor där det sker en omedveten produktion av 

realitet (Deleuze 19841; Deleuze & Guattari 2004, se Olsson 2014, s. 68–69, 117). När vi 

försöker förstå komplexiteten i begreppet förstår vi det som att människan inte kan ses som 

ensamt existerande utan som i en rihzomatisk väv av anhopningar som begär i en mängd 

relationer. Vi står i ett ständigt flöde med det runt omkring oss där våra begär ständigt 

påverkas av den andres, likt ett träds grenverk. Barn och pedagoger i förskolan är 

                                                 

 

1
 Vår anmärkning, boken skriven av Deleuze & Guattari 1984 
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sammanflätade i ett flöde av begärsanhopningar. Dessa sker ständigt i alla möten där nya 

verkligheter skapas. Vi har reflekterat kring vår egen roll i barns relation till sina leksaker. I 

båda våra dilemman sågs leksakerna som något som var avskärmat från oss pedagoger och 

förskolans verksamhet, det var barnens arena och hörde hemma i den fria leken. Nu kan vi se 

att allt hänger samman, anhopningar av begär binder oss alla samman och vi kan inte längre 

se oss pedagoger och barnen och deras leksaker som två skilda världar. Vi påverkar varandra 

ständigt. Hur vi ser på barnens leksaker och lekar påverkar både barnen och oss pedagoger. 

När vi nu med nya perspektiv ser på våra dilemman ser vi hur mycket vårt agerande spelar in 

på hur utgången blev och hur vi kan agera annorlunda i framtiden i begärsanhopningarnas 

ständiga flöde. 

 

8.6 Affekt 

Vad är det då som sker i alla dessa anhopningar av begär? Och hur kan det förstås? En 

förklaring till det finner vi när vi läser om begreppet affekt. Begreppet är hämtat från den 

holländske filosofen Baruch Spinoza, född 1632, vilken är tolkad av en mängd olika filosofer 

och författare.  

 

Fredrika Spindler, filosof verksam vid Södertörns högskola, skriver i boken Spinoza- 

multitud, affekt, kraft hur affekt enligt Spinoza ses som det som driver människan till fortsatt 

existens (Spindler 2009, s. 132).  

 

Olsson menar att kroppar affekterar eller affekteras i anhopningarna av begär (Olsson 2014, 

s.169). Affekt tolkas av Olsson genom Deleuze och Guattari som kroppslig logik, denna logik 

står enligt Olsson över medvetandet om den egna kroppen. Affekt kan ses som kroppslig 

potential, det kroppar kan. Affekt sker i mötet mellan krafter och kroppar, den kan inte 

förutsägas och kan enligt Olsson bara uppfattas genom de effekter som skapas av när kroppar 

affekterar (ibid. s. 69; 91). 

 

Gilles Deleuze, fransk filosof och professor i filosofi beskriver i boken Spinoza: Practical 

Philosophy hur två kroppar eller idéer affekterar i mötet vilka kan gå samman och bilda en 

starkare helhet eller sönderdela varandra (Deleuze 1988, s. 19). Vidare menar Deleuze att 

affekt inte kan uppfattas av medvetandet, medvetandet uppfattar effekten av affekt, de känslor 

som uppstår i mötet (ibid.). 
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Vi tänker att barnen affekteras i mötet med varandra, leksakerna och oss pedagoger. Effekten 

av dessa affekter är de känsloyttringar som följer; exempelvis ledsamheten när någon tar en 

leksak eller glädjen i leken. Det kan även vara ilska, vemod, medkänsla eller upprymdhet. Det 

är, om vi ska tolka Spindler, det som driver oss människor att leva, att genom livet mötas med 

människor och ting som berikar och bildar nya helheter eller möta motstånd som bryter ner 

och begränsar oss, lärdomar vi bär med oss in i nya möten.  

 

Är det den glädje eller upprymdhet som blir effekten av affekten i begärsanhopningen med 

leksakerna som förtrollar barnen eller finns det en djupare förklaring till det magiska 

spänningsfältet? 

 

8.7 Jouissance  

Carina Fast, filosofie doktor i pedagogik vid Uppsala universitet, refererar i sin bok Literacy- 

i familj, förskola och skola till den franske kulturteoretikern Roland Barthes som talar om 

begreppet jouissance (Barthes 1975, se Fast 2008, s. 107). Barthes beskriver jouissance som 

en gränslös glädje, en glädje som gör att man tappar bort tid och rum. Känslan är svår att 

beskriva i ord, men Barthes jämför med hur man kan bli uppslukad av en bra och fängslande 

bok (ibid.). Jouissance förstår vi som en euforisk glädje, ett rus eller känsla av total 

uppfyllelse. Det skulle kunna ge oss ytterligare en förklaring av det magiska kring leksaker, 

det som fångar och lockar barnen och håller dem kvar i leken som förtrollade.  

 

8.8 Hur vi tolkar det magiska spänningsfältet 

Vi pedagoger, barnen och leksakerna är alla beståndsdelar av det magiska spänningsfältet. Vi 

vävs samman av begärsanhopningar där agensen skapas i ett ständigt flöde. Hur vi agerar, 

reagerar och affekterar i alla dessa anhopningar av begär bidrar till effekten, de 

känsloyttringar som följer. När vi i våra dilemman valde olika vägar att gå, att bjuda in eller 

stänga ute leksakerna, blev effekterna olika. I Madelenes dilemma blev effekten nedstämdhet, 

upprördhet och frustration hos både barn och pedagoger när en aktant, leksakerna, inte längre 

fanns tillgängliga i flödet. I Annas dilemma blev effekten den omvända, barnens och 

pedagogernas glädje och upprymdhet över att tillsammans mötas i ett affekterande som 

öppnade upp för nya möjligheter, som berikade och skapade nya helheter. Det som vi till en 

början såg som ett magiskt spänningsfält mellan barn och deras leksaker ser vi nu med nya 

ögon. En värld som är öppen för alla som väljer att se med nya perspektiv, att våga mötas 
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även med det som står utanför det som man själv vet och förstår. Kanske krävs det ett barns 

öppna sinne för att helt kunna ge sig hän, att hamna i ett flow av euforisk glädje, att uppnå 

jouissance, som gör att tid och rum upphör att existera, att vara i det magiska spänningsfältet. 

Men vi ser att möjligheten finns även för oss pedagoger att bli en del av det magiska, om vi 

vågar släppa på våra hämningar och smittas av barnen. 

 

9. Maktperspektiv 

Vi har valt att se på våra dilemman utifrån ett maktperspektiv, vi kan se att det på olika sätt 

förekommer makt i dem båda. Det hade varit lätt att säga att det endast var i dilemmat med 

leksakspaus som vi pedagoger utnyttjade vår makt men vi kan nu se att det även i dilemmat 

med trashisarna förekommer makt. Vi pedagoger hade makten att bjuda in eller stänga ute 

trashisarna, vi valde att bjuda in dem men på de villkor som vi pedagoger bestämde, i ett 

undersökande med ett vidare syfte. Barnens leksaker blev på detta sätt en del av förskolans 

verksamhet men vi kan se att det fanns en baktanke med att använda trashisarna i projektet.  

 

För att få andra perspektiv på hur makten kan förstås har vi tagit hjälp av litteraturen.  

 

Michel Foucault, fransk idéhistoriker och filosof, skriver i Sexualitetens historia om hur han 

menar att man inte kan äga eller besitta makt utan att använda den, makten är något som hela 

tiden befinner sig i en förändring (Foucault 2002, s.104). Makten finns överallt. Makt är ett 

styrkeförhållande där förhållandet inte är statiskt, utan makten är rörlig och sker i växelverkan 

mellan olika relationer, maktrelationer. Dessa maktrelationer finns i alla våra relationer som 

exempelvis i familjeförhållanden eller bekantskapskretsar. När makten används görs det 

utifrån mål och avsikter och där makten finns, finns det också ett motstånd (ibid. s.103–106). 

När vi initialt reflekterade kring dilemmat med leksakspausen såg vi det som att vi pedagoger 

var de som hade makten. Således ansåg vi att vi pedagoger utnyttjade vår maktposition när vi 

beslutade om leksakspaus utan att involvera barnen. Vi såg det även som att barnen strejkade 

och då övertog makten från oss pedagoger som gjorde fruktlösa försök att locka barnen till 

lek. Efter att ha läst om Foucaults syn på makt har vi fått en förnyad förståelse för hur makt 

kan förstås i relationell kontext. Foucault menar att man inte kan välja att behålla makten eller 

lämna den ifrån sig, utan den ska ses som en relation mellan människor (ibid.). Vi kan nu se 

att makten rörde sig i relationen mellan barnen och oss pedagoger i ett växelspel mellan makt 

och motstånd. Vår avsikt med leksakspausen var att förhindra kränkningar och barnen gjorde, 
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som vi tolkade som strejk, motstånd genom att inte låta sig lockas till lek. Det vi inte såg först 

var att beslutet fick motsatt effekt, vi förhindrade inte kränkningar, vi ändrade bara riktning på 

dem. Istället för att barnen kränkte varandra, kränkte vi pedagoger barnen. Det handlar inte 

om ifall det var rätt eller fel att stänga ute leksakerna utan om vårt tillvägagångssätt. Det var 

ett odemokratiskt beslut. Barnen fick aldrig komma till tals, vi gav dem inget utrymme att ge 

sin syn på hur de upplevde situationen med leksakerna. Vi gick i egenskap av vuxna 

händelserna i förväg utan att reflektera kring att det kanske kunde vara på något annat sätt än 

det sätt vi såg det på.   

 

Roddy Nilsson, docent i historia och lektor i kriminologi, skriver i sin bok Foucault en 

introduktion om hur Foucault ser på makt och kunskap (Nilsson 2008, s.84–85). Enligt 

Nilsson menade Foucault att kunskap och makt är oskiljbara från varandra. Kunskapen finns 

inneboende i alla maktrelationer och står således i ett beroendeförhållande till varandra. 

Foucault menade enligt Nilsson att makt-kunskap alltid får effekter i det sociala 

sammanhanget (ibid.). Vi tänker att förskolan är full av makt-kunskaps relationer. Det finns 

olika sorters kunskap däribland ämneskunskaper såsom matematik eller språk. Vi pedagoger 

har delvis mer kunskap än barnen inom vissa ämnen vilket vi tror genererar i att det generellt 

finns en syn på oss pedagoger som mer lärda. Om vi ska tolka Foucaults syn på makt-

kunskaps diskursen så skulle vi kunna se detta som att pedagogerna har mer makt än barnen. I 

dilemmat med trashisarna var det barnen som hade kunskapen och därigenom makten vilket 

bröt mot denna norm. Vi tror att pedagogers syn på sin egen roll och trygghet i sig själva 

påverkar hur situationer där barnen har mer kunskap och således mer makt än pedagogerna 

emottas. I dilemmat med trashisarna kände vi pedagoger inte oss hotade av barnens 

kunskaper, vi lyssnade in barnen och lärde oss av och tillsammans med barnen. Vi tror att en 

av anledningarna till att vi kände oss trygga i att låta barnen lära oss var att trashisarna var 

något nytt som vi inte hade skapat oss en uppfattning om, varken positiv eller negativ, till 

skillnad från actionfigurerna i Madelenes dilemma. En annan anledning, kanske den största, 

var att vi kände oss trygga i förvisningen att vi hade stöd i läroplanen. 

 

Läroplanen för förskolan säger att vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och 

respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är 

vuxna viktiga som förebilder (Lpfö 98 rev. 16, s. 4). Vårt agerande, även om det var med ett 

gott uppsåt, speglar inte de demokratiska värderingar som förskolan vilar på. Vårt agerande 
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kan även förstås som att vi gjorde det vi ansåg nödvändigt för att förhindra de kränkningar vi 

såg. Det ansvar vi har som pedagoger i förskolan kan i många situationer ses som makt. Makt 

är, om vi ska tolka Foucault, inte något negativt utan en naturlig del av alla relationer. Men vi 

anser att det är viktigt att vi pedagoger är medvetna om hur makten verkar i alla relationer.    

 

Håkan Thorsén, universitetslektor i filosofi, skriver i sin bok Människosyn och etik att det 

alltid förekommer olika maktrelationer mellan människor (Thorsén 2010, s. 107). Mänskliga 

relationer är aldrig helt jämlika, utan när vi möts uppstår det alltid makt- och 

beroendeförhållanden. Han menar också att makt inte behöver vara något som automatiskt ses 

som negativt, utan att makten tvärtom behövs för att hjälpa och stödja varandra. Att vara 

professionell är att vara medveten om maktrelationerna i mötet med någon som har mindre 

makt än du själv. För att kunna agera professionellt måste man inta ett reflektivt perspektiv 

utifrån de maktresurser man har (ibid., s. 107–108). Vi har i vårt arbete ofta reflekterat kring 

situationer där vi anser att vi pedagoger utnyttjat vår maktposition. Makten har vi sett som 

någonting negativt då vi arbetar med små barn som är i en beroendeställning. Vi har efter att 

ha läst Thorsén fått ett vidgat perspektiv på hur makten kan förstås. Vi måste vara medvetna 

om det ansvar som vilar på de som i situationen har högst maktposition. Den medvetenheten 

saknade vi i dilemmat med leksakspausen. 

 

Margaretha Järvinen, professor på Sociologisk Institut i Köpenhamn skriver om Foucaults 

begrepp, pastoralmakt (Foucault 1983, se Järvinen 2013, s.285). Från början kommer 

pastoralmakten från den gamla kristna traditionen och utgick då ifrån att kyrkan och prästerna 

hade makt över församlingen. Pastoralmakten gick ut på att prästerna skulle hjälpa individen 

genom att göra sitt bästa och om det behövdes försaka egna intressen och ytterst offra sitt liv 

för menigheten. Allt för att individen skulle få frälsning i livet efter detta. I det moderna 

samhället lever pastoralmakten kvar men den har förändrats. I dag handlar ordet frälsning om 

livskvalitet och välmående och den pastorala makten utövas av många andra professioner än 

präster. Järvinen menar att pastoralmakten förgrenat sig ut i hela samhället, till undervisning 

och uppfostran, men att den håller kvar den ursprungliga funktionen att kontrollera/hjälpa 

befolkningen och individen. Pastoralmakten hänger samman med hur olika yrkesgrupper 

använder sin expertis inom sina yrkesområden. Ett viktigt redskap som används inom 

pastoralmakten är de registrerings tekniker som konstruerar “klienterna”. Järvinen syftar då 

till bland annat handlingsplaner som upprättas av den som ska ge hjälp för den som ska få 
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hjälp (Foucault 1983, se Järvinen 2013, s. 285–286). Genom Järvinens tolkning av Foucault 

tolkar vi det som att vi pedagoger använde den pastorala makten i Madelenes dilemma genom 

att kontrollera och hjälpa barnen i sin lek med leksakerna. Vi pedagoger använde, som vi ser 

det, vår expertis, att stänga ute leksakerna, för att hjälpa barnen i syfte att hindra kränkningar 

och att vi genom detta främjade barnens välbefinnande. Vi trodde att vi på så sätt kunde 

kontrollera leken och skapa ett vänligare klimat mellan barnen. Läroplanen ser vi som en av 

de handlingsplaner Järvinen beskriver, den är utformad för att lägga grunden för ett livslångt 

lärande och skapa goda samhällsmedborgare.   

 

Karin Permer och Lars Göran Permer, båda forskare inom pedagogik på Lärarutbildningen, 

Malmö Högskola skriver i Klassrummets moraliska ordning att den pastorala makten syftar 

till att få människor att göra det som är bra för dem (Foucault 1988, se Permer & Permer 

2002, s. 60). Även om människorna inte själva ser vad som är bäst för dem ska de ändå 

tillåtas välja utifrån det som de tycker är bäst (ibid.). Trash packs-projektet i Annas dilemma 

bygger på barnens intresse för trashisarna men vi pedagoger hade en bestämd agenda för 

leksakerna. Vi tänker att det är en form av pastoralmakt, att använda trashisarna som barnen 

tycker är meningsfullt och lustfyllt för att sträva mot det vi pedagoger anser är viktigt för 

barnen i ett vidare perspektiv, att lära om hållbar utveckling. Är det till viss del en falsk 

demokrati där barnen ges makt men samtidigt styrs av pedagogerna? Eller är det 

pedagogernas skyldighet att bedriva undervisning även där barnens intressen får styra? 

Barnens leksaker fick i Annas dilemma vara en del av verksamheten, inte som “fria” leksaker 

utan som verktyg för det syfte som vi pedagoger bestämt. Kontentan av det hela blev att 

barnen fick använda leksakerna, vilket de ville, men vi såg till att de användes på ett sätt som 

främjade ett undervisningsperspektiv.  

 

Att vi pedagoger är ålagda att undervisa barnen inom bestämda mål och riktlinjer och 

därigenom har makten att lägga upp verksamheten så att detta följs, kräver en 

fingertoppskänsla och stor medvetenhet om hur våra beslut påverkar barnen. Gränsen mellan 

att vara en demokratisk, undervisande lärare och att missbruka sin makt är hårfin anser vi. Det 

kräver mycket av oss pedagoger, framförallt när det handlar om det som anses svårare att 

undervisa i, som värdegrundsfrågor och etiska ställningstaganden. I Madelenes dilemma gick 

vi pedagoger över den gränsen, vi ställdes inför en situation där vi missbrukade vår makt 
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istället för att vara de undervisande lärarna vi borde ha varit. Leksakerna ser vi nu istället som 

ett verktyg som hade kunnat hjälpa oss pedagoger i undervisningen av de svåra ämnena.  

 

Ann Haas Dyson, professor i språk, litteracitet och kultur vid University of California, 

Berkeley skriver i sin bok Writing Superheroes om barns attraktion för populärkultur (Dyson 

1997, s. 181). Hon menar att barnen tar till sig budskap i filmer och tv-program, och i de 

leksaker som följer i dess spår, vilka hon benämner som agenter, som de sedan använder i 

sociala sammanhang tillsammans med andra barn. Barnen behöver dessa medier för att kunna 

bearbeta världen omkring dem, både den verkliga men också den värld som finns i fantasin. 

Hon menar också att skolan behöver bli bättre på att använda sig av dessa agenter, då skolan 

är en plats där barn möts oavsett bakgrund. Dyson insisterar på att det borde göras plats för 

dessa agenter i skolans styrdokument, annars menar hon att vissa barn riskerar att hamna 

utanför skolans sociala sammanhang (ibid.). Vi tänker att den svenska förskolans läroplan är 

utformad så att det finns plats för barnens populärkultur, men det beror på hur läsaren tolkar 

och använder den. 

10. Normer i leken 

Jag, Anna, kommer ihåg hur vi samlades på gården i radhusområdet där jag bodde. Jag minns 

hur vi förhandlade med de leksaker vi hade med oss ut och hur vi grupperade oss efter dem. 

Jag minns också att det fanns kompisar som jag hellre lekte med och hur jag i vissa fall 

använde den lilla vita lögnen;” jag får inte låna ut den för min mamma”, för att slippa leka 

med någon. Jag kunde också genom att ha en attraktiv leksak med mig, välja bland vännerna. 

Det fanns en hierarki bland leksakerna som placerade mig på olika nivåer och gjorde mig mer 

eller mindre attraktiv att leka med. Jag kan minnas hur det sved i hjärtat att bli bortvald. Jag 

kan däremot inte minnas att jag tänkte att det kunde vara på något annat sätt, det var bara så 

det var helt enkelt. Vi kan se att barnen i våra dilemman använde leksakerna på samma sätt 

för att skapa hierarkier emellan sig. I Madelenes dilemma upplever vi att leksakerna blev det 

enda som räknades, barnen blev populära genom sina leksaker och kunde därmed välja vilken 

kompis de ville leka med och vem som skulle få låna leksaken först. 

 

Fast referera i boken Literacy- i familj, förskola och skola till Anne H. Dyson som menar att 

populärkultur genererar kapital (Dyson 1997, se Fast 2008, s. 108). Dyson menar att det 

populärkulturella kapitalet påverkar barns position inom kamratgruppen där somliga leksaker 

värderas högre än andra (ibid.). Vi kan se i Annas dilemma att inte bara leksakerna i sig 
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värderades högt, utan även att ha kunskap om dem kan påverka vilken position barnen får. 

Pojken utan egna trashisar fick en högre position genom att inlevelsefullt berätta vad han 

visste om dem. Detta talar för att Foucaults diskurs om att makt och kunskap inte kan skiljas 

från varandra, som vi tidigare nämnt, stämmer. Den kunskap som pojken hade om trashisarna 

gav honom makt och status i gruppen. Vi kan även se det som att vi pedagoger till en början 

inte hade någon plats i hierarkin. När jag, Anna, satte mig ner tillsammans med barnen och 

lyssnade på deras kunskaper om trashisarna fick jag en plats i hierarkin. När jag sedan tog 

fram lärplattan för att söka ytterligare information steg jag uppåt i hierarkin. I takt med att vi 

förvärvade mer kunskap kunde vi i en dialog tillsammans utbyta kunskaper och få ett 

fördjupat lärande.  

 

Jag, Madelene, kan känna igen mig i det Anna beskriver från hon var liten, kanske har det 

varit så här i alla tider. Det talar för att det som Dyson säger stämmer, att barn använder 

leksaker till att utöva makt och för att ta plats i gruppen. Var det kanske så som Anna skriver 

att det bara var vi pedagoger som såg problemet, medan det hos barnen var en norm som de 

förhöll sig till? Men hur ska vi i förskolan ställa oss till det? Ska vi bara acceptera att det är så 

det är och alltid har varit, eller ska vi använda vår makt till att försöka förändra och bryta 

mönster?  

 

Både i exemplet med Madelenes dotter och Annas dilemma kan vi se att det är ombytta roller 

i vem som äger mest kunskap jämfört med normen. Om kunskap är makt har det i dessa fall 

skett en maktförskjutning som bryter mot rådande norm. Det uppstår meningsskiljaktigheter i 

personalgruppen kring om trashisarna kan vara ett projekt på förskolan eller inte. Anna driver 

frågan och verkar övertygad om att leksakerna kan leda till ett fördjupat lärande i hållbar 

utveckling. Hennes kollega tycker inte att det är förskolans uppdrag att ta in “kommersiellt 

tjafs” i förskolans verksamhet. Det får oss att reflektera kring varför trashisarna väcker så 

starka känslor. Kan det vara så att jag, Anna, genom att ha mer kunskaper om trashisarna 

också hade makten över min kollega? Jag hade ännu inte någon bestämd åsikt om trashisarna 

och ville inte döma ut dem som ”kommersiellt tjafs” innan jag visste mer om dem. Vi kan se 

en likhet mellan hur jag, Anna, agerade mot min kollega och hur Madelene och hennes 

kollegor hanterade situationen med leksakerna. Vi tyckte båda att vi hade argument som var 

starkare och vi fick vår vilja igenom även om tillvägagångssätten skiljer sig lite åt. Vi 

reflekterar även kring vad som hade hänt om Annas kollega hade stått fast vid sin åsikt, och 
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hur det hade varit om leksakerna i våra dilemman hade bytt plats. Hade actionfigurerna fått 

samma möjligheter som trashisarna i Annas dilemma och hade trashisarna stängts ute i 

Madelenes dilemma? Vi tror att det hade gjort skillnad. En ny leksak som inte är starkt 

förknippad med negativa normer och värderingar ges större möjligheter, i alla fall tills 

motsatsen är bevisad. 

 

Fast skriver i sin avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva, att bjuda in populärkulturen inte 

behöver vara ett motsatsförhållande där de vuxna ska ta över, utan istället skapa möjligheter 

för barnen att få visa vad de kan och dela med sig av sin kunskap (Fast, 2007, s. 188). 

Förskolan vilar på en demokratisk grund där barnen ska ha möjlighet till delaktighet och 

inflytande. Att få vara med och utforma verksamheten och påverka vilket material vi 

använder oss av i undervisningen på förskolan anser vi är en förutsättning för barns 

möjligheter till inflytande och delaktighet. Läroplanen för förskolan säger att verksamheten 

ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men 

också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens 

lärande bli mångsidigt och sammanhängande (Lpfö 98 rev.16, s. 6–7).  

11. Avslutande reflektion 

Vi började arbetet med den här essän med relativt bestämda åsikter kring hur vi tänkte kring 

leksaker, barn och pedagogers makt. Som vi skrev i syftet är makt något som engagerat oss 

båda sedan vi påbörjade vår utbildning till förskollärare. Under alla år vi arbetat i förskolan 

som barnskötare har vi dessvärre sett många situationer där pedagoger både medvetet och 

omedvetet gjort övertramp och utnyttjat sin maktposition gentemot barnen, säkerligen även 

vi. Detta har lett till att vi båda hade en negativ inställning till makt i förskolan och enbart såg 

den makt som vi förknippar med disciplin och ordning. 

 

Att definiera maktbegreppet genom olika personers tolkningar och vår egen syn på makt har 

varit en utmaning då makt kan tolkas på olika sätt med olika perspektiv. Foucault, som vi valt 

att utgå ifrån, är tolkad av många olika författare. För att få en så vidgad förståelse som 

möjligt har vi valt att läsa litteratur som är skriven både av Foucault själv och av andra 

författare som tolkat hans maktteori. Genom att förstå makten vi såg i våra dilemman utifrån 

Foucaults teori har vi fått en ny fördjupad syn på hur makten verkar i alla relationer och inte 

ses som enbart negativ. Makt är inte något man kan äga utan att använda den, det finns, som 
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vi tolkar det, inte någon statisk makthierarki. Vi hade en bild av att vi i egenskap av vuxna 

hade mer makt än barnen, en makt som innebär stort ansvar och lyhördhet.  

 

Vi har under arbetet med denna essä reflekterat kring det motstånd som barnen gör mot de 

vuxnas makt. Vi har diskuterat hur vi skulle kunna sätta Foucaults teori om att 

maktförhållanden är i ständig rörelse till vår praktik. Det som vi tidigare tolkat som bus och 

trots ser vi nu som att barn gör motstånd, motstånd mot makt, makt som slår tillbaka genom 

att barnen står för sin egen åsikt och inte låter sig styras. Barnen gör motstånd hela tiden. 

Detta ställde vår tidigare syn på makt, att vuxna hade makten som de kunde välja att lämna till 

barnen, i ett nytt ljus. 

 

Vi kunde sätta ord på det som händer i situationer där vuxna tror sig kunna använda sin makt 

till att få barnen att lyda. I alla så kallade rutinsituationer som utspelar sig på förskolan kan vi 

se att det förekommer olika former av maktutövning. Exempelvis vid matsituationen där det 

är vanligt att det finns regler kring att barnen måste smaka på eller kanske äta upp maten. Det 

är de vuxna som har makten när de sätter dessa regler. Barnen gör motstånd mot makten 

genom att vägra smaka eller demonstrativt lämna mat på tallriken.   

 

Vilka är då vi? 

Jag, Anna har arbetat som barnskötare i 27 år, när jag började arbeta var det fortfarande dagis. 

Det var en annan sorts verksamhet då vi arbetade utifrån bestämda teman som återkom år 

efter år. Synen på det kompetenta barnet var inget vi diskuterade utan vi bestämde vad vi 

skulle arbeta med och barnen fick bara följa med. I den fria leken lekte vi mycket tillsammans 

med barnen och jag kan inte minnas att vi hade några diskussioner om leksaker hemifrån, det 

existerade inte. Jag kan se det som att barnen fick ta stor plats men inte som idag. Vi utgick 

inte från barnens intressen och att barnen skulle vara med och utforma sin verksamhet var inte 

ett alternativ. När jag nu jämför med hur det ser ut idag tycker jag att vi utgår från barnen och 

deras intressen hela tiden, vi har ett annat fokus på lärande och delaktighet. Att vi pedagoger 

hade makten var en självklarhet som aldrig diskuterades. 

 

Jag, Madelene har arbetat på förskola i 16 år. Till skillnad från Anna började jag arbeta efter 

att läroplanen införts och dagis hade blivit förskola. Jag var ung och oerfaren och arbetade 

med pedagoger som delvis var kvar i dagis-tänket. Jag minns att vi gjorde trevande försök att 
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följa barnen och deras nyfikenhet men brottades samtidigt med hur vi skulle följa de relativt 

nya läroplansmålen utan att bestämma för mycket. Jag minns att leksaker som barnen fick ta 

med hemifrån skulle vara mjuka, en trygghets sak snarare än leksak. Makten låg hos de 

rutinerade pedagogerna och det fanns många outtalade regler som inte ifrågasattes.  

 

Våra olika bakgrunder och erfarenheter speglas i de åsikter och tankar vi hade inför den här 

uppsatsen. Vi valde att skriva denna essä tillsammans då vi tidigt insåg att vi hade många 

gemensamma tankar och reflektioner men också för att vi är så olika vilket vi tror har berikat 

både texten och varandras utveckling. Essäskrivandet har hjälpt oss att synliggöra vårt eget 

tänkande. I reflektionen med varandra och med seminariegruppen har vi kontinuerligt 

bearbetat texten och fått möjlighet att ifrågasätta oss själva och varandra.   

 

Utgångspunkten för vår undersökning var de frågor som väcktes när vi reflekterade kring och 

bearbetade det egna och den andres dilemma. Vi blev nyfikna på det som vi tolkar som barns 

populärkultur och hur den påverkar barn, pedagoger och förskolans verksamhet. Vi insåg 

snabbt att forskning om barn och populärkultur är begränsad, framförallt inom vårt 

fokusområde; leksakers dragningskraft och makt. Vårt fokus hamnade på de leksaker som vi 

anser tillhör populärkultur, leksaker som inte är en del av det traditionella förskolematerialet. 

De massproducerade leksakerna som oftast är “färdiga” i den bemärkelsen att de kommer 

med ett koncept skapat av leksakstillverkarna. Det finns redan ett “rätt” sätt att leka med 

leksakerna vilket kan tolkas som att det begränsar barnens fantasiskapande.  

 

Det vi såg i båda våra dilemman var den dragningskraft och makt som leksakerna utverkade 

på barnen. Vi kunde se att vi pedagoger var chanslösa mot detta fenomen, barnen trollbands 

på ett sätt som vi inte kunde förstå eller sätta ord på. Vi ville i denna essä försöka finna en 

möjlig förklaring till det fenomen som vi valt att kalla det magiska spänningsfältet. Det har 

varit utmanande att undersöka detta komplexa fenomen. Och vi har ännu inte hittat något 

fullständigt begrepp för det mellanrum som finns mellan barn och leksaker. Vi vet inte om vi 

med denna essä har tagit oss närmare en förklaring av och förståelse för fenomenet men vi 

tror att vi är en bit på väg. Genom vår forskning har vi förstått hur viktigt fenomenet är för 

barnen, det är något stort som händer, något som bara barnen kan förstå. Vi vuxna står som 

åskådare och ser när det magiska sker utan att vi kan förstå det och sätta ord på det. Kanske på 

grund av att det saknas motstycke i vår vuxenvärld. För att få ett barns tankar om fenomenet 
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frågade Madelene sin dotter, som är i skolåldern, om hon kunde ge en förklaring till magin 

kring hennes drakar. Hon gjorde en liknelse till magneter som dras till varandra. Kanske är 

det så att fenomenet är så komplext att varken vi eller barnen själva kan förklara det. Kanske 

krävs det ett barns fantasi, kreativitet och öppna sinne för att uppleva det magiska som sker i 

mötet med leksakerna. Vi pedagoger har mycket att lära av barnen, att våga släppa på 

kontrollen och ge oss hän. Om vi gör det kan magin flöda fritt och genomsyra hela förskolans 

verksamhet. 

 

Att leksakerna och det magiska är en stor och viktig del av barns liv har vi genom denna essä 

fått bekräftat. Barnen tillbringar största delen av sin vakna tid i förskolan och det känns för 

oss omöjligt att stänga ute något som är så viktigt för barnen, från förskolan. Förskolan är en 

del av barnens liv och de har rätten att få vara med att utforma sin vardag. Vi är medvetna om 

att leksaksdiskussionen inte är enkel och det kommer säkerligen uppkomma situationer där vi 

behöver ompröva vår ståndpunkt och försöka få nya perspektiv. Vi tror att det finns en rädsla 

för den maktförskjutning, sett från normen, som sker när barnen genom sina kunskaper kring 

leksakerna har mer makt än pedagogerna. Med vår fördjupade syn på makt hoppas vi kunna 

inspirera andra att fördjupa diskussionen runt den.  

 

Vi menar inte att leksakerna ska få vara en del av förskolans verksamhet helt utan förbehåll då 

vi ser att det finns leksaker med tillhörande koncept och värderingar som går emot förskolans 

värdegrund. Dessa leksaker kräver närvarande och intresserade pedagoger som tillsammans 

med barnen kan öppna upp för att se leksakerna med nya ögon. Vi vill försöka hitta ett 

förhållningssätt där leksaker medtagna hemifrån och förskolans material ses som jämställt och 

tillsammans berikar förskolans verksamhet. Vår vision är att det magiska spänningsfältet ska 

genomsyra alla aktiviteter under barnens dag på förskolan.   
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