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Abstract 
 
 
Title: The conditional play: "Everyone should be included" 

A scientific essay examining the work of the leisure teacher with interpersonal relationships 

Author: Katarina Johansson  

Mentor: Daniel Nyström 

Term: Spring 2018 

 

In this essay, I discuss the expression "everyone should be included". Portrayed experiences 

starts this essay and describes situations where children are excluded from the play. Sometimes 

we as pedagogues, in democratic spirit and goodwill, try to change the play and include the 

excluded. There is a constant struggle for agency partly from us as adults but also between the 

children. Research illustrates that children need support in their relationship work. The question 

is whether they get the support they need when it also appears that there is no professional 

language for talking about children's relational work. My questions are: What determines if 

children are included in the play? How is children's participation in peer cultures discussed? I 

will also reflect on my role as a teacher at the after-school center and how it can be formulated 

from a relational perspective. My purpose is to highlight the discussion about the children's 

relationship work and their access strategies because they often lead to complex situations. I 

have a hermeneutical approach in which I discuss previous research in relation to my portrayed 

experiences, and by the following perspectives: participation in peer cultures, access strategies, 

status hierarchies, inclusion and exclusion in play. My conclusion is that these interpersonal 

dilemmas are complicated. It is clear that the interpretation varies depending on individual and 

contextual factors. It is necessary that we as pedagogues are committed and support the children 

through our presence in the play. At the same time, this requires a caution and active reflection 

on the fact that we as adults from a higher hierarchical position interpret and judge children in 

these interpersonal social contexts. 
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Sammanfattning  

 
Titel: Den villkorade leken: “Alla ska vara med” 

En vetenskaplig essä som undersöker fritidslärarens arbete med mellanmänskliga relationer 

Författare: Katarina Johansson  

Handledare: Daniel Nyström 

Termin: Våren 2018 

Jag har i denna vetenskapliga essä försökt diversifiera, det allmängiltiga uttrycket “alla ska vara 

med”. Min gestaltning, som inleder denna essä, beskriver situationer där barn ställs utanför 

leken. Ibland försöker vi pedagoger, i demokratisk anda och välvilja, förändra leken och 

inkludera dem som barnen exkluderat. Det finns en ständig kamp om makten, från oss vuxna 

men även mellan barnen. De frågeställningar jag vill svara på är: Vad avgör om barn inkluderas 

i leken? Hur diskuteras barns kamratkulturer? Hur kan mitt uppdrag som lärare i fritidshem 

formuleras utifrån ett relationellt perspektiv? Mitt syfte med denna vetenskapliga essä är att 

lyfta fram att det ofta saknas en levande diskussion kring barnens relationella arbete samt deras 

tillträdesstrategier trots att dessa ständigt leder till komplexa situationer. Vuxna och barn har 

ofta olika blick för det som faktiskt sker i dessa sammansatta mellanmänskliga möten. Ett 

hermeneutiskt synsätt genomsyrar diskussionen såväl som ett relationellt perspektiv. Jag söker 

tolka gestaltningen genom följande perspektiv: kamratkulturer, inträdesstrategier, hierarkier, 

inkludering samt exkludering. Jag söker en förståelse för de mellanmänskliga möten som 

framträder i gestaltningen, mellan individ och omgivningen i fritidshemmet. Jag har breddat 

min förståelse genom att diskutera forskning samt genom essäformens processkrivande där jag 

i en pendlande rörelse skriver fram mina fördjupade reflektioner. Min slutsats blir att dessa 

mänskliga dilemman är komplicerade. Det är tydligt att tolkningsutrymmet är situerat och 

varierar beroende på vem som äger blicken. Det krävs att vi pedagoger är engagerade och stöttar 

barnen genom vår närvaro i leken. Samtidigt kräver detta en varsamhet och aktiv reflektion 

över det faktum att vi vuxna, ofta snabbt och oreflekterat, utifrån en högre hierarkisk position 

tar oss tolkningsföreträde och dömer barn i dessa mellanmänskliga sociala sammanhang. 

 

nyckelord: 

lek, kamratkulturer, inträdesstrategier, hierarkier, inkludering, exkludering  
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Gestaltning 
 
Den uteslutande leken  
 
Jag drar hastigt upp galonjackans dragkedja ända upp i halsen och tar snabbt på mig 

gummistövlarna. Jag stänger igen dörren till plåtskåpet med en duns, hejdar mig. Öppnar det 

igen och kränger på mig den gula västen som markerar att jag är en av skolgårdens rastvärdar. 

Väl ute på gården, viner nordanvinden. Jag drar jackan lite tätare mot kroppen och tänker 

samtidigt som eleverna forsar ut på gården likt en strid ström, att nu är definitivt hösten 

oåterkalleligt här.  

 

En hätsk röst tränger igenom ljudmattan och jag väcks abrupt i mina tankar. 

  

– Alla får vara med, skriker Petter upprört, till synes rakt ut i luften. Petters ansikte skiftar i 

rött, redan efter första utropet. 

 

Morgonrasten har precis tagit sin början och jag känner genast en krampaktig vånda i 

magtrakten. Genast känns luften syrefattigt klibbig och kompakt. Jag söker med blicken likt en 

radar, för att snabbt få grepp om situationen. 

 

– Nähä, du bara käftar med oss! skriker Otto som svar till Petter. Jag följer Petter med 

blicken. Vassa blickar trasar sönder den tunna morgonluften. 

 

– Han får inte vara med! muttrar Nils som ställt sig i kören av antagonister. 

 

– Joho, alla ska vara med! säger Petter med en extra tydligt artikulerad röst.  

 

– Nä vi var här först!  

 

– Vi har redan börjat spela! säger Rob som intagit en ledares position och står med benen 

brett isär och smilar självsäkert. 

 

Jag kastar en snabb blick mot bordet under pergolan, där eleverna satt sig, och tänker att det 

inte är sanningen, spelkorten vilar fortfarande i en stökig hög på bordet. 
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– Du får gå Petter! skriker de nu i en kör, med röster fyllda av en aggressiv underton. 

Allt accelererar snabbt jag försöker ömsom lugna Petter, ömsom övertyga klungan runt bordet 

om att på vår skola får alla elever delta. Jag vinner inget som helst gehör. Flera av de tidigare 

tysta eleverna tar mod till sig och blandar sig i och skriker tillsammans. 

 

– Petter, du är alltid så kaxig!  

 

Petter börjar bli allt stelare i kroppen, jag riktigt ser hur håret på hans huvud reser sig av 

frustration. Jag känner mig värdelös och misslyckad som pedagog, jag når ingen av dem. 

 

– Nej! skriker Petter med en röst i falsett och med gråten stockande i halsen, ni är taskiga!  

 

– Jag är med! fortsätter Petter. 

 

– Alla är med! stöter Petter fram mellan tätt sammanbitna läppar.  

 
Jag tittar snabbt runt omkring mig för att söka mina kollegors blickar, ser de vad som pågår? 

Jag behöver hjälp nu! Ser de situationen på samma sätt? Jag hinner inte tänka tanken klart innan 

det är för sent. Vulkanutbrottet har nått sin kulmen, vilket är ett faktum när Petters flåsande 

andhämtning ändrat form till djuriska frustningar som sprutar fram likt flytande lava. Jag känner 

paniken växa inom mig. Petters utbrott har tidigare varit våldsamma med knuffar, slag och 

hårda sparkar. Inget i situationen tyder på att denna gång skulle kunna bli annorlunda, tvärtom 

är Petter mer upprörd än jag sett honom den sista tiden. 

  

Min blick söker mina kollegor, men jag får ingen respons. Ser de inte? Jag tänker att jag måste 

ropa på dem nu. Innan orden lämnat min mun, är Petter helt vild och uppe på bordet. Allt går 

snabbt. Jag försöker med kraft hålla honom från att hoppa på klungan. Allt liknar en tjurrusning 

där en doft av hämnd ligger öppen och pulserar i den hetsigt tunga våta luften, där Petter tagit 

tjurens ursinniga skepnad. Det röda skynket har fallit och Petter vill inget hellre än att rusa efter 

och förgöra klungan av matadorer.  

 

Nu har flera kollegor blivit varse om detta pågående scenario, vi samtalar ordlöst och som 

genom ett tyst samförstånd försöker vi att bara finnas för att undvika att Petter skadas eller att 

han skadar någon. Petter upprepar samma mantra gång på gång som om han sökte ett svar. 
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– Jag sa att jag ville vara med! Petters tonläge har ändrat karaktär till en ynkligare med 

melankolisk melodi.  

 

– Varför fick jag inte det! upprepar Petter om och om igen, likt en gammal repig LP-skiva 

som spelats allt för många gånger och har hakat upp sig i sitt spår.  

 

Han fortsätter frusta en lång stund, jag ger inga svar, tänker att det bästa är att bara låta allt rinna 

av. Inom mig gror känslan av osäkerhet, vi säger ofta att alla ska vara med. Petter bar med sig 

detta rättspatos. Jag känner mig misslyckad som pedagog, jag lyckades inte vända klungan till 

att låta honom få tillträde att få vara med. Vad hade jag kunnat göra annorlunda? Är det 

egentligen jag som är den som har misslyckats? Efteråt känner jag mig moloken. 

 

Den komplicerade leken  
 

Rasten är slut, på väg till klassrummet stöter jag på min kollega Vera, som är fritidspedagog i 

klungans klass. Jag påtalar att jag tycker att tanken att “alla ska vara med” är svår att möta. Jag 

berättar om mitt misslyckade medlingsförsök. Vera säger att de andra eleverna redan hade 

bestämt sig för att spela kort tillsammans på rasten. Kanske hade jag kunnat säga att de redan 

hade börjat och att det var för sent för Petter att hoppa in? föreslår Vera. Jag borde förstå, menar 

hon, att det varit en stökig vecka för flera i gruppen. Hon påtalar även att hon gett eleverna 

tillåtelse att sitta enskilt och spela på rasten. Jag måste rusa vidare, vårt samtal tar slut där och 

då i korridoren. Men det känns inte bra inom mig. Menade Vera att jag skulle ljugit och sagt att 

de redan hade börjat spela? Det var ju inte sant! Petter visste det och jag med, när vi kom så var 

spelet inte startat, inga kort var utdelade. På något sätt blev alla förlorare, de kunde inte spela 

och Petter blev frustrerad ledsen och arg.  

 

Inuti mig växer klumpen av vanmakt sig allt större. Vad hade varit rätt sätt att handla? Hur ska 

Petter få slippa drabbas av denna förlamande känsla av utanförskap gång på gång? 

 

Den villkorade leken  
 
Petter släntrar ut på gården, det har gått en tid sedan den förra händelsen. Jag ser att han går 

med vaggande steg mot bänkarna där gänget han helst vill följa har sitt tillhåll. Oron knyter sig 

direkt i magen på mig. Jag känner ett obehag och sneglar för att se om det finns flera vuxna ute 
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på gården. Jag ser att Vera rör sig snabbt mot gruppen. Klungan är denna dag decimerad till sin 

skara och plötsligt hör jag att de säger:  

 

– Okej Petter, du får vara med om .. du..  

 

Där och då stoppas klungan mitt i meningen av en strängt och allvarligt genomträngande blick 

från min kollega Vera som ljudlöst smugit sig fram och överrumplar dem med sin närvaro. 

Sedan följer snabbt ett tyst jakande av gruppens ledare som nästintill ohörbart tilltvingat pressar 

fram. 

 

– Okej då Petter.. du är med..  

 

Petters ögon glittrar till och han ler stort och förmår inte dölja sin glädje av att fått tillträde till 

leken. Jag står där med tappad haka och lyckas inte heller att förmå att dölja min lättnad och 

sväljer betet helt med hull och hår.  

 

Vad var det som jag just bevittnade? Vad gjorde kollegan Vera? Vad var det i hennes blick som 

kunde få antagonisterna att ändra riktning? Jag hade inte den blicken. Är det något jag missat 

som jag behöver söka att uppnå genom träning? Jag vet inte. Där och då tror jag i min ovetskap 

att allt löser sig och Petter får leka med de andra, men som jag kommer att diskutera längre 

fram i denna essä finns det flera sidor av detta mynt.  

 

* 

Syfte och frågeställning 
 
Mitt dilemma skaver och väcker didaktiska tankar kring kamratkulturer, inträdesstrategier, 

hierarkier, inkludering samt exkludering. I leken uppstår konflikter, ibland redan innan leken 

har startat upp. Barnet kan nekas tillträde till leken eller bli utesluten ur en pågående lek. Vuxna 

tar gärna över och styr barnens lek. Finns det något att lära av barnens konflikter eller bör de 

stävjas genast av en vaksam pedagog? 

 

En känsla av osäkerhet växer sig allt starkare inom mig. Vi pedagoger säger ofta att “alla ska 

vara med”. Vad menar vi egentligen med detta inkluderande uttalande? Finns det fog för den 

formuleringen egentligen? Är det en exkluderande handling jag utför om jag som pedagog inte 
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lyckas få en elev som vill delta att få medverka i leken? Eller finns det å andra sidan tillfällen 

då detta exkluderande skulle kunna legitimeras? För att få medverka och behärska lek krävs det 

att en rad olika komponenter samverkar. Det är ofta osynliga koder som har betydelse för att 

barnet ska kunna få tillträde till leken. Dilemmat i denna essä får stå som ett konkret exempel 

på de svårigheter som jag många gånger har upplevt och som jag tror uppstår på skolgårdar 

dagligen. Detta är anledningen till att jag önskar belysa dessa komplicerade situationer. 

 

Mitt syfte med denna vetenskapliga essä är att lyfta fram att det ofta saknas en levande 

diskussion kring barnens relationella arbete samt deras tillträdesstrategier trots att dessa ständigt 

leder till komplexa situationer. Jag önskar genom denna vetenskapliga essä att en söka vidgad 

blick på barnet och bemötandet mellan oss som många gånger är svår överskådligt. Vuxna och 

barn har ofta olika blick för det som faktiskt sker i dessa sammansatta mellanmänskliga möten. 

Jag tror att mitt och mina kollegors beteende har betydelse för lekens utfall. Barnens 

kamratkulturer är komplicerade och jag ser mönster av att vi som pedagoger har olika synsätt 

på barn och att detta har stor betydelse för hur vi stöttar barn i deras lekutveckling. 

 

Mina frågeställningar som jag önskar benämna som problemformuleringar i denna essä är 

följande:  

• Vad avgör om barn inkluderas i leken? 

• Hur diskuteras barns kamratkulturer?  

• Hur kan mitt uppdrag som lärare i fritidshem formuleras utifrån ett relationellt 

perspektiv? 

 

Metod  
 
Min vetenskapliga essä startar med en gestaltad berättelse som har sin grund i några för mig 

självupplevda och svårbedömda situationer. Jag utgår från ett förstapersonsperspektiv, där jag 

själv är subjektet likväl som objektet. Episoderna var för mig, där och då, svåra att överskåda 

och bemästra. De fick mig att tvivla och initierade autonomt frågor till mitt inre. Mitt samvete 

fick sig en tuff match. Jag kunde inte avgöra om jag agerat korrekt eller inte, och inte heller 

förklara vilka perspektiv som styrde mina tankar när Petters utgångspunkt kolliderade 

diametralt med gruppens. 
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Jag avser att låta ett hermeneutiskt synsätt genomsyra denna essä. Patel & Davidson förklarar 

den hermeneutiske forskarens mångfacetterade ingång: “Hermeneutikern menar […] att det går 

att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens, 

kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors handlingar och i 

mänskliga livsyttringar” (Patel & Davidsson 2011, s. 29).  

 

Min metod innebär att jag genom mitt reflexiva skrivsätt kontinuerligt kommer söka värdera 

varför jag handlade som jag gjorde och diskutera alternativa handlingsmönster. Genom min 

metod skriver jag fram och problematiserar de komplexa strukturer som barnens relationella 

arbete innefattar. Jag avser att söka tolka min gestaltning genom följande perspektiv: 

kamratkulturer, inträdesstrategier, hierarkier, inkludering samt exkludering. Jag kommer även 

att söka att reflektera över vad mitt uppdrag som lärare i fritidshem innebär ur detta avseende. 

Fritidshemmets arena rymmer som jag ser det en kamp om makten. Denna maktkamp sker 

mellan barnen men även mellan barn och vuxna 

 

Skrivprocessen innefattar även, flera möten med min handledare samt några klasskamrater från 

högskolan, tillsammans utgör vi en skriv och samtalsgrupp. Alsterdal förklarar styrkan i denna 

gemensamma process genom “att tankarna lyfter när vi lyckas få egenupplevda händelser, 

fantasifullt tänkande och andra tänkares arbeten att mötas och kontrasteras mot varandra” 

(Alsterdal 2014, s. 49).  

 

Jag söker även att vidga, att backa ifrån och perspektivera mig själv genom mitt 

tillvägagångssätt med hjälp av olika samtalspartners som genom sin forskning fördjupar mina 

kunskaper och hjälper mig vidare i min förståelse. Patel & Davidson förklarar att det krävs att 

forskaren ständigt använder “sin egen förförståelse som ett verktyg i tolkningen. För att lyckas 

med detta krävs ofta av den hermeneutiske forskaren att kunna använda sin empati eller 

medkänsla för att förstå objektet” (Patel & Davidson 2011, s. 30).  

 

Svenaeus förtydligar i Vad är praktisk kunskap, Gadamers tankar om “att all mänsklig 

förståelse formas i möten mellan olika »förståelsehorisonter»” (Svenaeus 2009, s. 22). Hela 

essän är en ansats till att utveckla min reflekterande förmåga som jag tänker att fronesis innebär. 

Min förhoppning är att jag likt Alsterdal förklarar essäformens styrka, genom reflektioner i min 

skrivprocess kommer ”måla en bild med fler och allt finare penseldrag” (Alsterdal 2014, s. 49).  
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Jag utgår från ett relationellt perspektiv i min essä och söker förklaringar till mitt dilemma i 

dessa mellanmänskliga möten, mellan individ och omgivning som sker på fritidshemmet. 

Aspelin & Johansson ger följande definition av begreppet relationell pedagogik: 

 
Relationell pedagogik baseras på föreställningen om människan som relationell varelse samt 

om utbildning, undervisning och lärande som relationsprocesser. Inom fältet placeras 

relationer snarare än enskilda individer och/eller sociala strukturer i utbildningens 

brännpunkt. Det interpersonella utgör huvudfokus, men relateras både till individen som 

subjekt och till social, kulturell och samhällelig kontext. Begrepp som relation, interpersonell 

kommunikation och profession är centrala. Något som kännetecknar relationell pedagogik är 

den stora betydelse som tillmäts mellanmänskliga, personliga möten. 

 (Aspelin & Johansson 2017, s. 160) 

 

Jag skriver, söker ledtrådar, undersöker, backar ifrån, reducerar, refuserar, tillför nytt stoff och 

vandrar fram och tillbaka i min förståelse och i de nya tankar som utkristalliseras i denna 

essäistiska arbetsform. Min förhoppning är inte att finna ett svar eftersom jag inte tror att det 

går att ge generella rigida lösningar på mellanmänskliga dilemman.  

 

Etiska överväganden  
 
Jag beskriver i denna vetenskapliga essä ett flertal egenupplevda händelser kopplade till min 

vardag i min yrkespraktik. Det är av yttersta vikt att jag som forskare, handlar etiskt varsamt 

med mitt material. Händelserna samt individerna är, utifrån denna aspekt avidentifierade, 

sammanflätade och ändrade från sitt ursprungliga sammanhang till en skepnad som passar 

essäformens natur. Genom detta förfarande menar jag att det är säkerställt att personer icke kan 

identifieras och därmed utsättas för skada eller lidande på något sätt. Jag anser att jag genom 

mitt tillvägagångssätt med materialet har följt gällande riktlinjer (Vetenskapsrådet 2002, s. 

12f.). Jag har aktivt valt att inte fokusera eller beskriva eventuella diagnoser eller andra fysiska 

eller psykiska svårigheter som barnen eller de vuxna i mitt dilemma kan befinna sig i eftersom 

jag anser att detta är irrelevant i de mellanmänskliga sammanhang jag beskriver. Det är även 

ett medvetet beslut att jag benämner huvudpersonerna i min essä för barn istället för det mera 

skolifierade begreppet elev. Mitt beslut grundar sig i att jag avser beskriva barnets 

grundläggande mänskliga rättigheter. 
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Slutligen vill jag till dessa etiska överväganden tillfoga en förklaring kring varför jag valt att 

inte enskilt analysera de individer som jag benämner som klungan. Jag inser att detta kan ses 

problematiskt att jag fört dem samman till en homogen massa. Detta är icke min avsikt. Detta 

val grundar sig endast i formatets begränsande ramar, inget annat.  

 

Reflektion med teoretisk koppling 
 
När jag söker sortera mina tankar kring mitt dilemma så finner jag flera olika delar som jag 

anser samverkar till dilemmats svårigheter. Jag söker ta andras perspektiv och vrider och vänder 

på detta som Gadamer benämner som en förståelseprocess (Thomassen 2007, s. 97f.). Jag vill 

undersöka, om jag genom dessa processer kan nå till en fördjupad förståelse och därigenom 

vinna nya förståelsehorisonter. Jag har därför valt att dela in min reflektion i följande 

underrubriker: mellanmänskliga relationer, uppdrag lärare i fritidshem, delaktighetens villkor, 

den goda förebilden, blicken på barnet, barnets blick, samt slutligen, att ta sig makten. Jag söker 

undersöka dessa bitar närmare för att sedan söka länka samman dem till en helhet. 

 

Mellanmänskliga relationer  
 
Skolan är en utmanande miljö, eleverna stöts och blöts, oavsett om de gillar varandra eller ej så 

måste de förhålla sig till varandra i alla sammanhang. Det är en skara individer, som i de flesta 

fall inte valt sitt sammanhang. Alla dessa möten mellan människor kräver en arbetsinsats från 

både elever och vuxna. Bliding (2004) förklarar barnens relationsarbete: 

 
Barnens ordnande av den sociala tillvaron i skolan handlar till stora delar om att försöka 

skapa samhörighet och gemenskap med andra, vilket innebär ett ständigt arbete med att 

etablera, förankra, upprätthålla och bryta upp relationer.  

(Bliding 2004, s. 22) 

 

Barns kamratkulturer är komplexa. Barnet behöver förstå koder och regler som är osynliga. 

Kunna gå in och ut ur leken, förhandla och jämka och fortsätta samspela trots att leken byter 

karaktär, helt utan förvarning. Ett barn som inte behärskar alla dessa komplicerade färdigheter 

stöter på svårigheter. Barnen som är utanför gruppen och därmed exkluderade ur leken skapar 

oro bland pedagogerna. Tillit, att höra till och att få delta i ett sammanhang är djupt rotade 

essentiella känslor. Jag funderar över hur detta “kitt” som skapar dessa mellanmänskliga 

relationer byggs upp.  
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Greve (2009) har studerat barn och deras vänskapsrelationer, hon lyfter upp humorn och glädjen 

som viktiga dimensioner av att bygga en vänskap. Leker man tillsammans menar Greve, skapar 

man med tiden en personlig kommunikation. Barnen, har inte roligt och trevlig hur som helst 

eller med vem som helst. Detta menar Greve, är något man bygger tillsammans och inte “känner 

med alla” (Greve 2009, s. 96f.). Dahl (2011) förklarar att en relation “kan bildas runt en fråga 

eller en gemensam aktivitet. Allianser skiljer sig i förhållande till innehåll och varaktighet. 

Deltagare inom alliansen vill värna och skydda alliansen, vilket kan medverka till att andra hålls 

utanför” (Dahl 2011, s. 22). Jag tolkar dessa allianser som att de kan uppkomma plötsligt och 

exkludera barn på ett sätt som är osynligt för mig som åskådare. Bliding (2004) beskriver en 

situation där två barn tillsammans skapar en negativ bild av en annan elev och att detta “tycks 

stärka samhörigheten mellan dem” (Bliding 2004, s. 130f.). Bliding menar att detta kan 

“illustrera hur uteslutning av någon kan fungera som ett medel för att skapa gemenskap mellan 

andra” (ibid.).  

 

Jag vänder blicken mot min gestaltning, klungan enades mot Petter. Det var som om att de hade 

en gemensam agenda att kämpa mot. Jag reflekterar vidare med Dahls och Blidings texter i 

bakhuvudet. Var klungan, en allians med ett gemensamt manifest, ett osynligt skrank skapad 

ur en tillfällig vänskap och tillit? Med ett tänkt mål, att med alla medel, utestänga Petter ur 

kamratkulturens gemenskap? Bliding förtydligar att “[k]ränkande handlingar blir därmed inte 

bara ett redskap för att stöta bort någon utan kan också användas som resurser för att skapa 

samhörighet och gemenskap” (Bliding 2004, s. 133). Även Corsaro är inne på detta spår; 

“conflicts can sometimes contribute to the social organization of preadolescent peer relations” 

(Corsaro 2011, s. 268). När jag införlivar trion, Bliding, Corsaro och Dahl i mitt dilemma så 

förstärks min bild av Petter som en gemensam fiende för klungan. 

 

Vad var det i mitt dilemma som fick mig att känna oro redan då jag gick ut med eleverna på 

gården? Det fanns en känsla i luften. Vad fanns i det outtalade, i det icke verbala som gav mig 

signaler på en ordlöst skapad gemensam överenskommelse? Klungan log menande mot 

varandra, stod tätt ihop, deras känsla av gemenskap tycktes förstärkas. Ju intensivare de tryckte 

på med sina kränkningar mot Petter, desto starkare tycktes de bli tillsammans. Varför var Petter 

utvald som “offer”? Kanske var det en slump att det denna gång var just Petter, kanske hade 

det kunnat vara någon av de andra eleverna? Hade klungan ett mål med sitt uteslutande av 
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Petter, att utestänga honom från känslan av att tillhöra gruppen. Exkludera honom från 

gemenskapen. Att frånta honom möjligheten till att uppleva ett “vi”?  

Bliding har studerat barn och deras inneslutande och uteslutande i leken och förklarar att barn 

kan skapa regler i leken som utestänger barn från att få delta, genom att hävda att “det blir för 

många” (Bliding 2004, s. 104). Bliding förklarar vidare i sin avhandling att barn som redan är 

utanför riskerar att fastna i rollen som utesluten. Detta beroende på att Bliding observerade att 

de “att andra tog allt större avstånd från henne/honom för att inte själva riskera att förlora i 

status” (Bliding 2004, s. 254). Kanske förklarar detta varför barnen inte signalerade att det var 

fel att utesluta Petter. Risken att själv bli näst på tur som utesluten ur kamratkulturen ansågs 

överhängande och inte “värd att ta”. 

 

Bliding (2004) skriver med hänvisning till Goffman, att lekar som erbjuds efter devisen “alla 

ska få vara med” kan ses en primär anpassning av skolans regler, men regeln om antal deltagare 

inbjuder till “en transformering och en sekundär anpassning av situationen” (Bliding 2004, s. 

104f.).  

 

Jag tolkar Bliding och söker förstå. När två barn som är nära vänner, startar en lek, kan de till 

en början godta att flera barn deltar. Men när leken ändrar fokus (transformeras) från det 

ursprungliga och alltfler deltagare söker tillträde. Väljer duon, att lämna leken för att gå undan 

och leka med varandra istället (sekundär anpassning). De har genom detta följt skolans primära 

regler, där alla får delta. De finner en väg ut, till en enskild lek på deras egna villkor, genom att 

”skylla på” att de blev för många i leken. Bliding (2004) förklarar att när barn, drar sig ur leken 

skapar detta indirekt en uteslutning (ibid.). Fenomenet väcker något som känns alltför bekant. 

Jag har observerat detta scenario oreflekterat vid åtskilliga tillfällen under dels mina arbetsår 

på skolan samt dels i min egen barndom. Jag söker trevande efter orden för att förklara lekens 

till synes flyktiga väsen. Jag förnimmer känslan i mitt inre och skriver fram den. Plötsligt som 

från ingenstans ändrar leken sin form. Deltagarna skingrar sig, likt ett frö för vinden, leken är 

för en stund som bortblåst. För att sedan förflytta sig och återuppstå i nära besläktad skepnad 

på en annan del av skolgården. 

 

Jag vet inte vad som skedde stunden efter att Petter fick tillträde till leken efter Veras 

handräckning? Petter fick inträde till leken men jag vet inte om det var en äkta lek eller om det 

var ett spel för galleriet där lekens natur ändrade sig och exkluderade Petter. Jag har funderat 

mycket över det jag bevittnade där och då. Jag hade min förståelsehorisont som utgångspunkt, 
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tolkade jag situationen rätt? Vad var det i Veras blick som kunde få antagonisterna att ändra 

riktning? Jag hade inte den blicken, är det något som jag behöver träna mig till? Eller är det ens 

önskvärt tänker jag fortfarande med Greves, ord färskt i minnet. Om man inte känner samspelet 

kan man då leka och medverkar i en “äkta” lek?  

 

Jag söker svar och finner Dahl (2014) och hennes avhandling Fritidspedagogers 

handlingsrepertoar som särskilt intressant. Dahl lyfter att barn behöver stöd från insiktsfulla 

vuxna, med förståelse för barns relationella utveckling, snarare än rigida program som följer 

manualer (Dahl 2014, s. 153). På skolan har vi anslutit oss till ett antimobbningsprogram. Där 

talas om förbud mot mobbning och kränkning. Detta tränas praktiskt genom övningar, sittandes 

i en cirkelformation, inne i det tysta klassrummet. Jag reflekterar över vad som händer då det 

uppstår situationer som ställer allt på sin spets. I andra konstellationer och på andra fysiska 

platser, än det redan på förväg tränade. Jag tänker att dessa program inte tar hänsyn till att barn 

är olika vid olika situationer och tillfällen. De tar ingen notis om tid, rum, ljud, ljus, deltagare 

och sinnesstämning. Träningen är tillrättalagd och den utgår aldrig från det reella, sanna. 

Verklighetens kurrande magar och nätter utan sömn, finns inte beskrivna i manualen. Ett 

otillfredsställt basbehov, kan vara den sista droppen som får tålamodsbägaren att rinna över. 

Varje situation och konstellation är unik och uppstår precis där och då och kan aldrig återfinnas 

i manualens strikta format.  

 

Jag återgår till situationen i min gestaltning, en grupp barn hade fått tillåtelse att spela själva 

och var inte beredda på att Petter skulle söka att inträde till deras lek. Jag tolkade detta som att 

situationen blev på ett helt annat sätt än de hade planerat och att de, där och då inte kunde tänka 

sig att flexibelt ändra på sina ”regler”. Bliding ger i sin avhandling en rejäl skopa med kritik 

mot de antimobbningsprogram som finns när hon menar att “de åtgärder som skolan bemöter 

problemen med inte motsvarar den komplexitet som uteslutandets praktik omfattar” (Bliding 

2004, s. 258). Även Dahl (2014) menar att “det saknas en gemensam diskussion och analys av 

arbetet med barns olika relationer” (Dahl 2014, s. 147). Hon lyfter även fram att det ”saknas ett 

professionellt språk om relationer” (ibid.). Jag reflekterar över avsaknaden av termer för 

didaktiska samtal och landar i att en gemensam terminologi skulle kunna bidra till en samsyn. 

Detta skulle, anser jag, berika samtalen genom den fördjupade blicken som ser från flera håll 

och därigenom ge en äkta förstärkt förståelse av fritidshemmets didaktik. Alla tankar kring detta 

mellanmänskliga får mig att reflektera över vad mitt uppdrag som lärare i fritidshem egentligen 

innebär. 
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Uppdrag lärare i fritidshem  
 
Riktlinjer: Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, i sin 

verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, aktivt motverka 

diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper och visa respekt för den 

enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. 

(Lgr 11, s. 12) 

 

Läroplanen är tydlig, den demokratiska tanken om att alla ska inkluderas uttalas. Det är vackra 

ord om samhörighet, solidaritet, ansvar och respekt. Den förtydligar även att alla som arbetar i 

skolan ska motverka diskriminering och motverka kränkning. Skolverket har utvecklat ett 

stödmaterial för skolor kring värdegrundsarbetet. Där de förtydligar skolans arbete med 

demokratiska värden. Alla vuxna i skolan ska verka för en likvärdighet. Alla ska även bära 

insikten att vi är förebilder och att vårt bemötande sätter spår.  

 
Ojämlikhet, fördomar och konflikter finns i samhället och därmed också i förskolan och 

skolan. Arbetet med värdegrunden är i första hand ett främjande arbete men fungerar också i 

förlängningen förebyggande mot ojämlikhet, kränkningar, rasism och fördomar. 

(Skolverket 2013, s. 10) 

 

När jag läser Skolverkets text, slås jag av tyngden i orden samtidigt som jag känner glappet 

(eller ska jag kalla det stupet) till hur denna sociala tillgänglighet fungerar i praktiken. Frågan 

är hur vi tillsammans, kommer från ord till äkta handling och en tillgänglig skola som ger alla 

elever möjligheter. Petter hade varken tillgång till egna inträdesstrategier eller vuxna förebilder 

som kunde överbrygga detta. Detta fick till följd att han blev exkluderad ur kamratkulturen. 

Dahl är tydlig, det “krävs ett medvetet arbete från pedagogens sida, för att möjliggöra för alla 

barn att få känna tillhörighet” (Dahl 2014, s. 149). Samtidigt reflekterar jag över om alla 

konflikter i leken är av ondo och bör stoppas? Eller finns det något i dem, ett lärande som bör 

utvecklas? Om jag återgår till min gestaltning, hade situationen där jag försökte få Petter att få 

inkluderas i leken kunnat hanterats på ett annat sätt? Jag reflekterar här och nu över om 

situationen, där och då hade den kunnat få en annan upplösning med ett medvetet förarbete?  

 

Ihrskog (2011) förklarar dels några av de svårigheter som barn möter men ger även förslag på 

hur ett förebyggande arbete kan åstadkommas, hon skriver: “De barn som inte kan spelets regler 
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hamnar ofta i bråk på grund av sin okunskap. Det ställer höga krav på pedagogernas kompetens 

att synliggöra problemet och genom handling hjälpa barnen att förstå sitt handlande” (Ihrskog 

2011, s. 20). Ihrskog understryker att det kan vara svårt för barn att lära sig koderna till det 

sociala samspelet. “Relationsskapandet är så viktigt, att vissa vuxna måste ha ett särskilt ansvar 

för att så sker. Min slutsats blir att lärarna i fritidsverksamheten, som ett krav i sin profession, 

även i fortsättningen ska arbeta med barnens/ungdomarnas sociala relationer” (Ihrskog 2006, s. 

160). Jag reflekterar och landar i en viktig insikt, fritidspedagogikens didaktik inrymmer detta 

essentiella relationella arbete, vars kunskaper är grunden för delaktighet i vårt samhälle.  

 

Delaktighetens villkor 
 
Dahl konstaterar: “Frågan är om ett barn, som förhandlats in i leken av de vuxna, kan erfara 

genuin delaktighet. Det är också tveksamt om ett barn känner förtroende och väljer att berätta 

för pedagogen hur de upplever detta” (Dahl 2014, s. 149).  

 

Jag återgår till mitt dilemma. Varför reagerade ingen annan i personalen på det som jag så 

tydligt såg höll på att hända? Vad såg de andra och hur skulle jag ha, där och då i stunden, 

kunnat förklara min tolkning av barnens hierarkiska inträdesstrategier och gjort dessa delar till 

en begriplig helhet för mina kollegor? Detta inser jag nu i efterhand inte kan “fångas och 

förklaras i stunden” utan måste vara ett pedagogiskt planerat inslag genom en fortlöpande 

reflekterande dialog i personalgruppen. För att göra en ansats till ökad förståelse menar Bliding, 

att det krävs att jag som pedagog söker kunskaper i hur dessa kulturer skapas och formas 

(Bliding 2004, s. 247). Hennes resultat visar även att barn omtolkar, vuxnas regler och normer 

och gör dem till sina egna (ibid.).  

 

Jag reflekterar över Blidings forskning, det finns ett glapp mellan barn och vuxna. Vuxna saknar 

förståelse för de kamratkulturer som barn skapar. Jag söker svar på vad som krävs för att 

överbrygga denna klyfta mellan barn och vuxna. Vilka redskap tarvas för att bygga denna bro? 

Utan bro inget möte. Kanske är detta mitt huvuduppdrag, ett fokus på att bygga vidare på dessa 

mellanmänskliga möten.  

 

Den goda förebilden 
 
Ihrskog beskriver i sin avhandling, hur barnet skapar sina empatiska förmågor, såsom ärlighet, 

lojalitet, samarbete, konfliktlösning, genom sin familj och sedan genom att vidga sin sfär och 
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sitt samspel utanför familjen. Ihrskog poängtera att det bemötandet barnet får är ”avgörande för 

hur barnet kommer att se på sig själv och i förlängningen på vilket sätt man kan möta andra” 

(Ihrskog 2006, s. 155). 

 

I 1 kap. 4 § av Skollagen (SFS 2010:800) står att läsa: “[u]tbildningen syftar […] till att i 

samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 

kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”. Detta innebär att jag 

som pedagog delar ansvaret för barnets utveckling, med hemmet. Skolan har i och med detta, 

ett viktigt ansvar att arbeta för att barnet finner det stöd hen behöver för att utvecklas i detta 

mellanmänskliga, komplexa identitetsskapande. Barnet behöver en stabil bas, dels för att kunna 

tillgodogöra sig kunskaper men även sett ur en större kontext, kunna utvecklas mot framtiden.  

  

Jag bearbetar och begrundar mina tankar processar föreställningen av det som Skolverket 

eftersträvar, “den goda förebilden” som bemöter med en likvärdighet oavsett bakgrund och 

uppväxtvillkor. Hur vet jag att mina tankar om denna förebild, stämmer med Skolverkets? En 

lärare i fritidshem kan numera söka legitimation, men det är inte fritidshemmets didaktik som 

legitimeras utan vägen till “legget” är skolifierad och kräver kurspoäng i ett skolämne. Än så 

länge finns det ingen “kvalitetssäkring” för fritidshemmets didaktik. Är det säkert att 

fritidshemsläraren, är pedagogen som handlar med ett gott föredöme, där barnen följer efter i 

sitt beteende och bemöter andra på ett sätt som de själva vill bli bemötta. Den lyssnande, 

tillåtande, icke förgivet tagande förebilden, medmänniskan, inte “motmänniskan”. 

Medmänniskan som tar sig tid till samtal och aktivt lyssnar klart på barnet. Som visar en tillit 

och en tilltro till barnets förmåga att nå längre än trädets toppar. Som skapar en förståelse för 

det interkulturella, olika för olika. 

 

Pedagogen Thornberg (2017) sammanfattar i en artikel aktuell forskning där han fokuserat på 

essentiella faktorer som förebygger mobbning samt gynnar elevernas skolprestationer. Jag 

fastnar särskilt för Thornbergs beskrivning av det auktoritativa arbetssättet. Han menar att ett 

arbetssätt där alla “medvetet arbetar för att skapa och bibehålla positiva, varma och stödjande” 

relationer är grunden i ett aktivt relationsarbete (ibid.). Vidare menar Thornberg att lärare som 

lyssnar på elevernas tankar, har höga förväntningar på eleverna, säkerställer en arbetsro, 

upprätthåller regler som är rättvisa men samtidigt innehåller en viss flexibilitet för förhandling 

och kompromisser skapar ett tryggt klimat. Thornberg menar att en positiv inställning reducerar 

förekomsten av mobbning (ibid.). Jag tänker och tolkar att detta auktoritativa arbetssätt inte 
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“slipar bort “barnet, utan ger barnet utrymme att finnas och höras med sin egen “röst”. Det 

tillåter varje person att behålla sin egenart, sitt eget väsen. Jag tänker att det  är min uppgift som 

pedagog att handskas varsam med detta barnets egna innersta. 

 

Blicken på barnet 
 
När jag vänder och vrider på mitt dilemma skapas nya tankemönster. Jag ser det inte i början 

men framåt halvtid i denna essä, finner jag en möjlig orsak till dilemmats tillblivelse. Kan 

dilemmat härröra ur synen på barn? Jag reflekterar över Veras sätt att handla icke verbalt i 

situationen, en blick var allt hon förmedlade. Vilket underförstått budskap dolde den, inbäddat, 

som inte uttalades?  

 

Jag söker förstå dilemmat genom att reflektera över Veras och mitt eget handlingsmönster. Min 

samtalspartner Löfdahl bistår mig med en historisk kontext, ”[i] den traditionella 

utvecklingspsykologiska forskningen betraktades barn som passiva mottagare av den 

omgivande kulturen” (Löfdahl 2014, s. 9f.). Barn, tolkar jag, betraktades som ofullständiga 

människor i en blivande fas som skulle socialiseras och formateras till fullvärdiga medborgare 

efter att först ha anammat de vuxnas normer, värderingar och kunskaper.  

 

Andishmand (2017) påvisar i sin avhandling hur barn i större grupper tilltalas, inte till sitt namn 

utan som en del av en grupp. De benämns som “tjejerna i tvåan”och “killarna i ettan” 

(Andishmand 2017, s. 217). Detta får mig att reflektera djupt. Hur påverkar det barnet när jag 

medvetet eller omedvetet ger ett epitet? När ett barn som inte blir sett, som en individ, 

distanseras och möts anonymt som en i mängden. Jag inser först nu att jag faller in i precis detta 

”etiketterande” som Andishmand beskriver. Jag ”faller på eget grepp” när jag i denna essä, 

problematiskt benämner gruppen av barn för klungan, istället för att tala om dem som enskilda 

individer. Med vilken blick ser jag på barnen, när jag ger denna etikett? Jag tänker att detta 

påverkar mitt men även mina kollegors beteende. Ser jag barnet som en tabula rasa som jag ska 

fylla med visdom? Eller som ett kompetent och moget barn som tar perspektiv och på djupet 

känner och verkar för en delaktighet? Eller kan barnet vara bärare av alla epitet, beroende av 

kontext med ett situerat olika för olika? Detta fina interkulturella tankesätt som bär en insikt av 

att ta tillvara på barnets personliga historia. Jag tänker att där i barnets alldeles egna “ryggsäck” 

finns en möjlighet till ett äkta möte som river hierarkier. 
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Löfdahl lyfter synsättet på barn och barndom som en social konstruktion (Löfdahl 2014, s. 11f.). 

Barndomen kan i denna åskådning, inte generaliseras utan den skiljer sig beroende på 

sammanhang och tidsrymd. Barn ses som viktiga, värdefulla och unika personer. Vidare menar 

Löfdahl att barn av idag har “agens”, att de är medskapare till sitt eget liv och därmed har makt 

att förändra och påverka sin situation tillsammans med andra i sin kamratkultur (ibid.).  

 

Barn betraktas numera, med rätta, som socialt kompetenta aktörer med makt över sitt eget liv. 

När jag bottnar i dessa tankar inser jag vid närmare eftertanke, lite nedstämd att jag dagligen 

ser spår av att dessa tankar om barn som medskapare, inte genomsyrar samhället till fullo. 

Många barn har inte makt att påverka sin situation. Jag reflekterar åter över min gestaltning där 

varken Petter eller klungan fick sina behov bekräftade. De fråntogs makten till påverkan. Denna 

maktkamp, med skäll och hot, inser jag är en vardag för många barn. Kan detta bero på att barn 

och vuxna inte ser på livet på samma sätt?  

 

Barnets blick  
 
Jag söker efter en samtalspartner som aktivt inkluderat och intervjuat barn för att undersöka 

deras perspektiv på livet. Jag finner Harcourt, som genom sina studier påvisat att barn, medvetet 

provade olika roller, men att vuxna ofta misstog dessa som aktiva val som de trodde skulle 

påverka barnets liv längre fram, gällande t.ex. yrkesval (Harcourt 2011, s. 340). Harcourt 

observerade att barns svar och vuxnas svar skilde sig åt i hög grad. Harcourt förtydligar att barn 

måste få göra sina röster hörda och bli lyssnade på i alla de frågor som rör dem (Harcourt 2011, 

s. 331). Jag reflekterar över Harcourts studie och tänker att jag ska akta mig för att snabbt och 

aktivt dra slutsatser om barnens handlingar. De kanske helt enkelt bara testar en roll ett annat 

sätt att vara för en stund. Kanske för att roa sig eller för att få känna in en annan känsla?  

 

Jag återgår till min gestaltning och reflekterar över om detta var vad Petter erfor? Klungan 

provade andra roller och kanske ville de se om de kunde kontrollera situationen genom sitt 

beteende, genom sitt sätt att söka makt och kontroll? Jag som vuxen hade, och har ingen insyn 

i barnens värld, det är bara för mig att inse. Jag reflekterar över att jag kan tänka och tro, men 

inte med säkerhet veta med vad som rör sig i barnets föreställningsvärld. 

 

Ihrskog har vid ett flertal tillfällen studerat barns meningsskapande i kamratkulturer och menar 

att “[k]amrater ger trygghet, tillit och en känsla av att vara någon som räknas och det har stor 
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betydelse för ett barns lärande” (Ihrskog 2011, s. 19). Jag tänker att detta har en stor inverkan 

på barnets hela situation. Känslan från rasten ”smittar av sig” in i klassrummet och in i 

fritidshemmet. Det är viktigt för oss alla att bli sedda, lyssnade på och bekräftade. Bekräftelsen 

bär på en betydelse, man är en individ att räkna med. En high-five i korridoren, en nick eller en 

blick, kan och ska inte underskattas. Ihrskog, förtydligar att kompisar är viktiga för barnets 

välbefinnande (Ihrskog 2006, s. 158). Samtidigt är det viktigt att återigen inte glömma bort att 

det jag som vuxen tolkar in som en god relation och en bra rast, kanske tolkas annorlunda av 

barnet. Harcourt bistår mig med ett förtydligande: 

 
In terms of the adult standpoint it is important, at times, to stand back from what has been 

socially constructed (by adults) as understandings of children and childhood. We may need 

to re-evaluate this positioning and reflect upon the existence of a complementary construct, 

that of the lived experience of children and childhood. 

(Harcourt 2011, s. 341) 

 

Jag begrundar Harcourts text och tolkar den som att det hon menar är att vi vuxna, bör reflektera 

över våra socialt konstruerade, förutfattade meningar, om barn och barndom. Eftersom det 

barnen själva upplever kanske är något som helt skiljer sig från det som vi som vuxna, tolkar 

och tror. Jag reflekterar över varför vi vuxna är så snabba på att döma och tolka barnet? Vad är 

det som gör makten så åtråvärd att äga?  

 

Att ta sig makten 
 
Jag tänker tillbaka på den inledande gestaltningen, där jag söker få gehör för att Petter ska få 

delta i leken. Kanske skulle jag tolkat detta som en maktlek, där Petter sökte inträde men 

behandlades liksom mig som en invaderande fiende. Knutsdotter Olofsson hänvisar till Åms 

forskning, där Åm påvisar att lek ofta pendlar ”i ett spänningsfält mellan maktspel och djup 

lek” (Knutsdotter Olofsson 2017, s. 89f.). När jag nu reflekterar över detta och tänker tillbaka 

på min gestaltning, framstår något nytt. Primärt tolkade jag att målet var att spela kort. När 

Petter sökte tillträde förändrades detta. Det uppkom ett tillfälle till maktkamp och detta 

omformades till det primära. Kortspelet kom i skymundan leken ändrade form och fokus. 

Barnen provade strategier, de sökte konkurrera ut varandra. Kanske var det en kamp om vem 

som skulle bestämma, en hierarkisk uppgörelse? Åm, som studerade en grupp pojkar under en 

längre tid, menar att kamp om makten är en del av leken (ibid.).  
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Jag återkommer till Vera och situationen där hon med en blick ändrade gängets beteende. 

Kanske försökte Vera återta makten och utmana barnens egna inträdesregler? Pedagogen 

Sigsgaard (2003) har undersökt hur barn uppfattar vuxnas makt. Han finner via sin forskning 

att det barnen upplevde som mest skrämmande var ögonen, blicken hos den vuxne. Sigsgaard 

reflekterar: ”Är barnens fokusering på ögonen ett uttryck för att man […] ändrat så mycket på 

maktens språk att det som återstår är ögonen?” (Sigsgaard 2003, s. 140f.). Sigsgaard får mig att 

reflektera djupare över det ickeverbala språket och att även det kan fungera som ett 

maktredskap.  

 

Jag söker tolka mitt dilemma genom att analysera Corsaros text lite djupare, han förklarar att 

barnen som initierat leken tenderar att skydda den från flera deltagare. Jag tänker att detta är ett 

sätt för barnen att utöva makt genom utestängning. Corsaro menar att detta har sin förklaring i 

att barnen har insikter i att kognitiva samt kommunikativa svårigheter kan leda till att det blir 

svårt att leka tillsammans (Corsaro 2011, s. 186). Petter ville inget hellre än att medverka, men 

han sågs av klungan, som en inkräktare i leken. När jag vänder på detta, barnen kanske inte 

hade för avsikt att utesluta Petter, utan de kanske tänkte att leken skulle spåra ur och tappa sitt 

fokus om de var för många? De kanske försökte, likt Corsaro förklarar, att skydda och bevara 

lekens natur? Jag tänker att jag som vuxen många gånger försökt stoppa lek som uteslutit flera 

deltagare. Nu efter denna reflektion framstår jag som en äkta “lekförstörare”.  

 

Corsaro, menar även att barn med tiden förfinar sina strategier för att uppnå tillträde till leken 

(ibid.). När jag införlivar dessa tankar i mitt dilemma framstår det som att klungans agerande 

på sikt skulle kunnat bidra till att Petter med tiden utvecklat allt mer avancerade 

tillträdesstrategier. Jag har tidigare inte tänkt på att denna del av processen kan utvecklas och 

bli mer komplex, utan har förstått den som en kopierad händelse utan progress.  

 

Dahl (2014) menar att vägen till inträde i kamratkulturen innebär en underkastelse till gruppens 

regelverk. Detta medför menar Dahl, en utestängning av dem som inte anpassar sig. “Gruppen 

som kan utgöra allt ifrån två personer upp till många kan utgöra en styrka och vara en tillgång, 

men gruppen kan också innebära uttryck för själviskhet och maktmissbruk” (Dahl 2014, s. 147). 

Jag begrundar Dahls förklaring. Kanske var detta en anledning till att klungan inte ville ge 

Petter tillträde? Var det så att klungan sökte dominans samtidigt som Petter vägrade underkasta 

sig regelverket? 
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Corsaro menar att kamratkulturer söker kontroll och makt genom att protestera och utmana 

regler instiftade av vuxna (Corsaro 2011, s. 186). Han förklarar att barn i förpuberteten, söker 

frigörelse från vuxna som en del i sin kamp för sin identitet. En tillhörighet i en kamratkultur 

kan hjälpa dem att hitta sin plats i denna komplexa värld (Corsaro 2011, s. 269).  

 

Jag flätar in Corsaros förklaringar och ser återigen händelsen som startade denna essä, som i ett 

nytt ljus. Kanske sökte klungan genom sitt anarkistiska revolterande utspel visa att den tidigare 

härskande lydnadskulturen var passé och utan företräde. Kanske hade kamratkulturen 

inkluderat Petter i ett gemensamt credo. Där de proklamerade att tiden till att tiga och lyda blint 

var förbi. Där de nu såg sig som fria utan bojor, mogna och redo till att ta sina egna beslut. 

Kanske var detta vi fick bevittna, starten på en ny era? 

 

Inför våra ögon hade föreställningen, det revolterande maktskiftet, urpremiär. Efter en 

storslagen entré, agiterade de med vassa röster, med en gemensam kanon, där hela deras 

uttryck skrek:  

 

– Vem bryr sig!  

– Vi skiter i vad ni säger!  

 

Jag likväl som de andra vuxna var sidsteppade. Vi var en del av en avlägsen publik. Vi hade 

alla tilldelats platser längst bak med skymd sikt bakom en pelare. Vi varken busvisslade eller 

gav stående ovationer. Vi bara stirrade förvånat med tomma ögon och teg unisont. 

 

Om jag förändrar min föreställningsvärld och vänder på beteendet och ser att de genom sitt 

agerande besitter förmågan att kritiskt granska och värdera så känner jag en lättnad. Kan 

demokratiska värden nås genom en kultur odlad av rädsla, skuld, skam och straff. Jag tror inte 

det. Dessa äkta demokratiska värden finner näring, tänker jag, när barn uppmuntras att 

reflektera, ifrågasätta, tänka fritt och hitta sina egna lösningar. Samtidigt behöver den ödmjuka 

respekten och acceptansen för andras åsikter utvecklas. Vi befinner oss alla ständigt i ett 

sammanhang. Vi måste lära oss att samarbeta med varandra, barn och vuxna. Vi måste ta oss 

tiden att lyssna klart på varandra. Jag tänker att rusta barnen för framtiden är att uppmuntra 

tilliten, nyfikenheten, motivationen och förståelsen för den goda relationen.  
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Avslutande reflektion  
 
Denna vetenskapliga essä avslutas med tvenne reflektioner med skilda utgångspunkter. Dessa 

två, står som slutpunkter för detta examensarbete och symboliserar den resa som essän fört med 

mig på. Den första reflektionen, tid för konklusion, har formen av en reflekterande summering 

med utgångspunkt i mitt syfte samt mina frågeställningar. Den andra reflektionen, tid för 

kontemplation, är sprungen ur en eftersinnande tolkning gällande min essäistiska arbetsprocess. 

 

 

Tid för konklusion 

 
Inledningsvis tar denna essä avstamp i tre olika gestaltningar som utgår från min yrkesvardag. 

Jag har genom dessa avtryck sökt att bredda och utröna vad som egentligen finns bakom det 

allmängiltiga uttrycket “alla ska vara med”. Jag har reflekterat och diskuterat mitt dilemma mot 

bakgrund av det relationella perspektivet och tagit sats in i frågorna genom flera 

samtalspartners. Jag har sökt att föra en dialog genom mina perspektiv med min gestaltning 

som utgångspunkt och låtit dessa mötas och frotteras mot de utvalda källorna. Dessa 

språngbrädor har hjälpt mig att resonera kring mina frågeställningar:  

 

Vad avgör om barnet ska inkluderas i leken?  

Hur diskuteras barns kamratkulturer? 

Hur kan mitt uppdrag som lärare i fritidshem formuleras utifrån ett relationellt perspektiv? 

 

Läroplanen bär den inkluderande demokratiska tanken. Det är samhörighet, solidaritet, ansvar, 

respekt, samt att motverka diskriminering och likaså kränkning som ska eftersträvas. Samtidigt 

menar Dahl (2014) att diskussionen och språket kring hur barnen ska stöttas saknas. Jag har 

med stöd i flera av mina samtalspartners uppfattat att det saknas en levande diskussion kring 

barnens relationella arbete samt deras tillträdesstrategier trots att dessa ständigt leder till 

komplexa situationer. Leken rör sig många gånger på ett helt annat plan än vi som utomstående 

observatörer får en inblick i (Harcourt 2011). Därför anser jag det problematiskt att vi vuxna 

ofta anser oss äga tolkningsföreträde. Vi tar oss detta som en självklarhet och vi dömer snabbt. 

Flertalet forskare menar att det saknas en förståelse hos vuxna, att barnet ständigt utvecklar nya 

strategier för att få tillträde till leken (Bliding 2004; Dahl 2014; Harcourt 2011; Löfdahl 2014). 

Forskning visar även att det i regel saknas en förståelse hos vuxna för att “barn tar sig olika 
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roller i leken”. Barn tolkas istället ofta felaktigt som att de “är” något eller någon och att detta 

är en fast konstruktion som inte kan förändras. 

 

När Greve (2009) menar att man inte “känner samma med alla” reflekterar jag över om man 

överhuvudtaget någonsin ska försöka tvinga in ett barn i lek med andra? Corsaro (2011) gör det 

än mer komplext när han påvisar att barnen genom sina kränkningar skapar ett kitt av 

samhörighet. Det krävs precis som Dahl (2014) och Ihrskog (2006) beskriver aktiva vuxna. Det 

som sker på skolgården och i korridorerna sätter spår i barnens kunskapsutveckling och 

inlärning, menar Ihrskog (2011, s. 23). En bra social miljö gynnar inlärning. Kanske kan jag gå 

så långt i min slutsats att jag säger att det är en förutsättning, ett faktum, för att inlärning ska 

kunna ske?  

 

Det framstår allt klarare för mig att det är här fritidslärarens viktigaste uppgift finns, i detta 

sociala mellanmänskliga kluster. Det finns ett gap att fylla, i det mänskliga mötet som inte kan 

ersättas. Fritidshemsläraren kan vara ett stöd, ett redskap som stöttar i konflikter när lekens 

regler brakar, som arbetar med det sociala samspelet. Samtidigt finner jag att det egentligen inte 

är i dessa vulkanutbrott som rollen är viktigast. Istället för brandkårsutryckningar bör det 

förebyggande arbetet, steget före, arbetet med värdegrunden och en förståelse för det 

interkulturella olika för olika främjas. 

 

Detta förebyggande arbete anser jag är mångfacetterat. Jag har upptäckt att när jag är en del av 

barnens värld och är en aktiv ”medlekare” uppstår det ett samförstånd. Det skapas genom leken 

och fantasin, en gemensam arena. Jag blir en deltagare som följer barnets initiativ istället för en 

maktutövare. Vi vet båda att leken är på låtsas, men genom lekens väsen öppnas möjligheter 

till en djupare kommunikation. Leken ställer frågor och ger öppningar till andra svar. Genom 

att vara ”någon annan” för en stund kan även jag som vuxen, bryta min roll och möta barnet på 

ett sätt där förutfattade hierarkier sätts ur spel. Detta kan ske dels via ett aktivt deltagande i den 

fria leken som barnen själva skapar. Dels när en pedagog skapar lektillfällen på fritidshemmet 

och på rasten och bjuder in till lek. Väl inne i leken kan pedagogen stötta de barn som har svårt 

med lekens osynliga koder, det ömsesidiga turtagandet och det viktiga samförståndet.  

 

Vi behöver ställa oss frågor. Hur rustar vi barnen till att känna tillit till sig själva och omtanke 

för sina medmänniskor? Hur bygger man en samarbetsförmåga? Min erfarenhet säger mig att 

det krävs en avstressad, påkopplad och närvarande pedagog för att nå detta. Det krävs empati, 
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medmänsklighet och en genuin vilja att förstå. Mot den beskrivna bakgrunden, är det ens 

realistiskt att kunna lyckas med detta som jag kallar den viktigaste uppgiften? Finns det tid att 

lyssna på det enskilda barnet, tid att vara en äkta närvarande pedagog som väjer för för-givet-

tagande normer när elevgrupperna är stora och personalgruppen decimerad? Finns det tid för 

individen i dagens fritidshem? 

 

Tiden till samspel måste prioriteras. Barn är kompetenta och vi vuxna behöver lyssna på dem 

och de behöver lyssna på varandra och på oss. Det krävs att dessa mellanmänskliga samtal får 

den tid de behöver. Det krävs tid till att synliggöra en samsyn av det tysta som sker i stunden. 

Tid till att få fatt i djupare insikter. Tid till att värdesätta det mellanmänskliga mötet som inte 

alltid till fullo erkänns. Dessa tankar ger i slutet av denna essä upphov till nya frågor:  

 

Vad gör den stora gruppen på fritidshemmet med mig som pedagog, och vad gör den med 

barnet? Kan barngruppens storlek bidra till militärliknande strukturer? Där vuxna har vassa 

röster, ger order och kommenderar till lydnad. Där det finns ett strikt rätt och fel och ett eget 

tänkande hos barnet bestraffas. Där barnet är syndabocken när något fallerar och kritiseras, utan 

hänsyn till sak och person. Där barnet är den som det är ”fel” på och som ska ändra sitt beteende 

för att rätta in sig i ledet. Där barnet som motsätter sig får höra att hen är uppkäftig. Om 

uppdraget är att producera laglydiga ”nickedockor”, produktiva, effektiva arbetare som lyder 

blint utan reflektion, så tror jag att detta är metoden för att nå målet. Jag reflekterar över att 

denna struktur kan påträffas i den stora gruppen men jag har likväl påträffat detta strikta 

hierarkiska militäriska i mindre grupper. Vad gör detta med oss människor att packas i en smal 

fålla utan chans till sitt egna jag, där utrymmet för själva individen saknas? 

 

När allt kommer omkring landar jag åter i synen på barnet, den ligger som en osynlig matta 

inuti oss. Frågan är om det går att förändra sitt synsätt? Kan man se dessa synsätt i ljuset och 

syna sömmarna, repa upp, kasta bort? För att sedan väva en ny matta, med tankar i nya mönster 

som ser till barnets bästa? Det behövs en grundläggande förståelse, en tillit till att barnet är 

kompetent. Detta arbete kräver pedagoger som är villiga till förändring. Barn är olika, de har 

olika behov och dessa är dessutom inte konstanta. Barn kan konsten att vara någon annan ibland 

och det behöver vi lära oss av barnet. 

 

Jag tänker även att vi behöver utveckla vårt gemensamma didaktiska språk när vi talar om barn 

och deras kamratrelationer på fritidshemmet. Vi behöver ett yrkesspråk som inte värderar och 
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bedömer barnet. Det är ett prestigelöst samarbete med barnet som ska sökas. Jag tror att öppna 

pedagogiska och didaktiska samtal i personalgruppen där vi reflekterar över vår syn på barn 

kan vara en startpunkt, för att sedan utvecklas till framåtsträvande tankar om hur vi stöttar 

barnet på bästa sätt. För att alla barn ska nå högre än trädtopparna. Alla barn har rätt att få lyckas 

utifrån sin förmåga. Det krävs en öppenhet som ger utrymme till tid, eftertanke och reflektion. 

Det krävs en fördjupad förståelse för att pedagogens makt är både osynlig och synlig. Det krävs 

en djupare insikt i att vi handskas med människors inre, våra handlingar ger avtryck i 

människors liv. När jag slutligen funderar djupare över detta framträder för mig en skrämmande 

insikt. Den väcker tankar om varsamhet, ödmjukhet och en frustration över att alla barn inte får 

samma möjligheter att likvärdigt växa.  

 

Slutligen, dessa mjuka värden som inte är direkt mätbara, måste med all rätt, uppvärderas i 

denna vår tid, verifierings tidevarv. Det framstår som uppenbart att vi måste bygga starka barn 

för att inte behöva laga så många vuxna. 

 

Tid för kontemplation 
 
Hermeneutiska tankar väcker mig mitt i natten. Rösten skriker och vill ut. Omgivningen ser på 

med oblida ögon av saknad förståelse. Den inre rösten segrar och de envisa tankarna, snurrar 

och tvingar sig fordrande ut och manar mig på fötter, redan innan de första strimmorna av 

morgonljus strilat in i köket. 

 

I mitt huvud snurrar nyväckta tankemönster kring att veta, att tolka och att förstå. Jag är mitt i 

en virvel av tankar när jag söker min egen röst med avsikt att hitta en väg till att problematisera 

samt genomlysa problemområdet. Det som startade som vitala, späda trevande, groende frågor 

har med tiden växt sig till en snårigt ogenomträngligt ogallrad djup skog. Grubblande försjunker 

tankarna allt djupare ned och längre bort. Jag bär i mitt inre frågor som fortfarande inte fått svar 

i slutet av denna essä.  

 

Mina tankar vandrar till Gadamer som via Patel och Davidsson, förklarar benämningen 

förståelsehorisont som gränsen mellan det vi förstår och det vi inte förstår (Patel & Davidsson 

2011, s. 30). Jag befinner mig i en ständig virvlande rörelse, där jag pendlar ut från mitt eget 

jag mot de andra, mot en annanhet. 
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Vi pedagoger säger ofta att alla ska vara med. Vad menar vi egentligen med detta uttalande? 

Pedagogen Dahl ger mig ett försök till svar: 

 
Sammanfattningsvis är den underförstådda normen ”alla får vara med, ingen ska lämnas 

utanför” komplex och dilemmat om rätten att skydda sin gemenskap för att utveckla egna 

intressen och på samma gång vara skyldig att ge andra tillträde till sin praktikgemenskap, 

ställer fritidspedagoger i situationer där lösningar inte alltid finns. 

(Dahl 2014, s. 148f.) 

 

Hur ska alla grenar, alla tankemönster struktureras och förklaras? Pockande tankar och 

klarsynta infall. Frustrationen växer sig allt starkare när mitt inre landskap breder ut sig likt ett 

snabbväxande ogräs. Är det detta Alsterdal menar med att “röra sig bort från den egenupplevda 

händelsen mot högre abstraktionsnivåer”? (Alsterdal 2014, s. 49). Menar hon fältet bortom 

vetenskap och förbi forskning? Irrande, famlande runt i mörker, sökande efter perspektiv, 

blickar jag som en förvirrad åskådare framåt, bakåt och åt sidan på mitt handlande.  

 

Aristoteles talar i Den nikomachiska etiken, om den kloka praktikern (Burman 2014, s. 10f.). 

Vad är det han försöker säga med sin sensmoral? Vad kan jag göra om jag saknar de verktyg i 

min ryggsäck som krävs för att klara uppgiften? När alla redskap är involverade. Technes 

praktiska kunskap. Epistemes vetenskapliga logik samt fronesis med sina förnuftsmässiga, 

kloka tankar (ibid.). När alla redskap finns där men den kunskap eller den lärdom som 

situationen efterfrågar ändå saknas och skapar en otillräcklighet? Fronesis; Vad innebär denna 

praktiska klokhet? (ibid.). Är det alltid en gåva att känna, tänka, tro och fortsätta reflektera? 

Bjuder dessa moraliska aspekter in till ett ältande, ifrågasättande, som en tung boja att bära? 

Att negligera, ignorant blunda och lämna situationer utan beaktande är det lättare?  

Reflektionen som tar vid blir djup som en bottenlös sjö. Kan man läsa en situation rätt? Är det 

ens rimligt att man säkert för sitt inre, tror sig veta vad som kommer att ske härnäst? Vad avgör 

handlandet i stunden? Ska man alltid känna tillit till att den leder rätt? Eller är det läge för 

moraliska betänkligheter i detta skede? Det jag tolkade och tänkte där och då var med stor 

sannolikhet något helt annat än Petter, Klungan och Vera såg framför sig. Vilka tankar ska få 

söka företräde? Samtidigt i detta nu inträder den djupare förståelsen över oförmågan, den 

onåbara chimären, tecknar sig och blir synlig. Man kan som åskådare känna, tänka och tro men 

aldrig till fullo veta.  
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Jag har i denna essä sökt utveckla mina tankar och förflytta mina horisonter, att ständigt 

ifrågasätta, för att söka problematisera samt få perspektiv på mitt dilemma. Jag vet inte om allt 

har varit av godo och tillfört substanser som fört mina tankar i rätt riktning men sannerligen de 

har “fört mig” och det i sig självt är gott.  

Jag gräver i mitt inre och söker summera. Resan med denna essä, som bagage, började som ett 

undersökande av ett dilemma, genom gestaltning av händelser som var svåra att överblicka.  

När dessa sista rader skrivs, inträder en insikt, mitt egentliga dilemma har transformerats, 

abstraherats till en djupare annanhet. Genom en insikt om att det inte finns en färdplan, 

destinationen är oviss, framträder essäformens natur. Levande som ett väsen som aldrig upphör 

att vridas och vändas ännu ett varv, ännu en synvända träder fram. Detta föder tankar om hopp 

och framtidstro. Det finns alltid en möjlighet till förändring, en spirande andra chans. Det finns 

anledning till att tänka om, tänka nytt. Så länge det finns liv finns det hopp. 
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