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1. Abstract

Title: Lotta is always fighting! - an essay exploring play and its conditions

Author: Martin Therus

Mentor: Carl Cederberg

Term: Autumn 2015

The purpose of this essay is to explore why some children are having a hard time playing together 

with other children, while others have the ability to play for a long time without interruptions due to

conflicts. The stepping stone to this essay has been my thoughts concerning play, which has been 

inspired foremost by Birgitta Knutsdotter Olofsson. The essay starts with two stories about two 

children, one of whom is having particular difficulties playing with other kids without getting into 

conflict. From these examples I turn to three different play theories: play as communication 

(Bateson and Olofsson), play as transition (Winnicott) and play as developement (Vygotskij). 

Thereafter comes a reflection, where I examine my stories from the viewpoint of these three 

theories. But to be able to give the whole picture of play and its conditions, comes another section 

of theory concerning peer cultures and empathy. The essay then continues into an overlapping 

reflection, where I scrutinize and critically question my own actions from all these theories. This 

critical reflection emanates from my own experiences and observations and is also turned against 

the ways us teachers are acting in general. Working with the essay has given me many new thoughts

in how to work with children, such as the importance of being aware of childrens peer cultures, but 

above all pinpointing on the importance of a present teacher.

Keywords: play, play theory, communication, preschool teacher, empathy, peer cultures
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2. Sammanfattning

Uppsatsens syfte är att utforska varför somliga barn har svårt att leka tillsammans med andra barn, 

medan andra kan leka länge utan avbrott för konflikter. Min språngbräda till essän har varit mina 

tankar kring lek, som inspirerats av framför allt Birgitta Knutsdotter Olofsson. Essän börjar med två

berättelser med två olika barn som utgångspunkt, där framför allt ett av barnen har problem att hålla

sams med sina kamrater och ofta hamnar i konflikt. Utifrån dessa praktiska exempel, går jag 

igenom tre olika lekteorier: leken som kommunikation (Bateson och Knutsdotter Olofsson), leken 

som övergång (Winnicott) och leken som utveckling (Vygotskij). Därefter kommer ett 

reflektionsavsnitt, där jag undersöker mina berättelser utifrån dessa teorier. Men för att kunna ge en 

helhetsbild av lekens villkor har jag ytterligare ett teoretiskt perspektiv som handlar om 

kamratkulturer och empati.  Essän går sedan över i en övergripande reflektion, där jag kritiskt 

granskar och ifrågasätter mitt eget handlande utifrån dessa teorier. Denna kritiska reflektion utgår 

från egna iakttagelser och erfarenheter, och vänds även mot det sätt på vilket vi pedagoger i 

allmänhet handlar. Arbetet med uppsatsen har gett mig många nya tankar kring hur man kan arbeta 

med barn, så som vikten av att förstå barns kamratkulturer, men framför allt satt fingret på 

betydelsen av den närvarande pedagogen.

Nyckelord:lek, lekteori, kommunikation, förskolepedagog, empati, kamratkulturer
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3. Berättelser

3.1. Lotta

Dagen inleds med skrik och stök i hallen. Lotta vill absolut inte bli lämnad idag. Vissa dagar är 

lättare än andra och är hon på det humöret, så kan det gå både lätt och smidigt. Men idag är det 

stora dramat och mamma sitter på knä och säger:  ”Jag kommer snart tillbaka lilla älsklingen!”. Till 

sist går en av pedagogerna, Ritva, fram och lyfter upp Lotta och säger att:  ”Nu måste mamma få gå 

till jobbet.”. Så vinkar de, en gråtande Lotta och en uppenbart lättat mamma, genom fönstret. Gråten

fortsätter en god stund inne på avdelningen och till sist säger Ritva, att nu måste hon gå och se till 

de andra barnen också. Motvilligt sätter sig Lotta själv i soffan och ser sig omkring, medan Ritva 

går iväg för att hälsa godmorgon till de barn som kommit efter Lotta.

     När Lotta först kom till förskolan tänkte jag att det skulle gå utan problem. Hon hade en 

storasyster som gick på förskolan, som var en sån där exemplarisk unge: trevlig, lagom busig med 

massor av självkänsla, som lärde sig läsa redan innan hon fyllt fem och kunde prata och 

argumentera för sin sak, utan att bli för dominant i lekarna med sina kompisar. Föräldrarna hade 

också valt en skola, där de trodde att hon skulle komma till sin rätt och ställt henne i kö där flera år 

innan hon ens skulle börja. Lotta var med och hämtade storasyster varje dag och lärde känna 

pedagogerna till viss del redan innan hon började. När hon sen själv började märktes det fort, att de 

två systrarna inte alls var likadana till sättet. Den äldre hamnade sällan i konflikt med de andra 

barnen och när hon gjorde det kunde situationen oftast lösas av de inblandade genom att de pratade 

om saken. När Lotta hamnade i konflikt var det slit och skrik och slutade ofta med att en 

handgripligen fick sära på de två ”stridande”. Inte sällan jämfördes barnen i personalrummet. Hur 

kunde den ena vara så verbal och social och den andra så precis tvärt emot? Visst togs det upp med 

föräldrarna att Lotta ofta hamnade i konflikt med de andra barnen, men det sågs mer som en yttring 

av att inte kunna kommunicera verbalt och bara hon lärde sig prata, så skulle det nog bli 

annorlunda. Dessutom så hade barnen det ganska tufft precis just då, eftersom föräldrarna beslutat 

att separera. Så klart, det måste vara en stor del i förklaringen, sa vi pedagoger till varandra. Det går

över med tiden.

     Jag sitter i det stora rummet, som vetter både mot hallen och byggrummet och spelar ett spel 

med Vincent. Jag håller dock ett vakande öga på Lotta. Jag har hört lämningsproceduren ända in till 

avdelningen och avvaktar för att se vad som ska hända. Efter en liten stund reser hon sig och går till

legohörnan, där Vilmer och Ali redan sitter. Efter två minuter hörs ett skrik. ”Ge mig den! Den är 

min!”. Jag skyndar snabbt till legohörnan för att se vad som står på. Lotta och Ali sliter och drar i en
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legohäst. Tårarna rinner på båda två. ”Vad är det som händer?”, frågar jag, samtidigt som jag sätter 

mig på huk bredvid dem. ”Hon tog min häst!”, ylar Ali med tårarna rinnande nedför kinden. ”Det 

var min häst!”, skriker Lotta och måttar ett slag mot Ali. ”STOPP!”, ropar jag och fångar upp 

hennes arm innan handen når sitt mål. ”Du får inte slå Ali!”. Fortfarande hållande hennes hand, för 

jag henne åt sidan, bort från Ali. Så vänder jag mig till Ali. ”Vad hände Ali?” ”Hon tog min häst! 

Jag hade den på mitt skepp”, han pekar på sin kreation som står på golvet. ”Nej!”, skriker Lotta. 

”Den var min!” ”Nu är det Alis tur, så får du berätta sen.”, säger jag med behärskad irritation i 

rösten. ”Hon tog min häst, som stod på mitt skepp. Vilmer och jag lekte och hon bara kom och tog 

den.”. Alis tårar rinner fortfarande nedför kinden. ”Okej.” säger jag. ”Nu får du berätta vad som 

hände Lotta.” ”Det var min häst. Jag hade sparat den och skulle leka med den idag.” ”Var det före 

lördag och söndag som du sparade den?” ”Mm.”, Lotta tittar ner i golvet när hon svarar. ”Men 

Lotta, varje fredag så tar pedagogerna och lägger allt lego tillbaka i lådan, så att alla barn kan få 

jobba med det nästa vecka. Om Ali hade hästen, så får du inte ta den.”. Blicken som hon ger mig är 

svart som sot. ”Hmpf!”, snäser hon och går och sätter sig i soffan. Jag ger hästen till Ali, som 

fortsätter leka med Vilmer.

Jag funderar över hur det kommer sig, att det alltid slutar i konflikt så fort Lotta leker ensam med 

några kompisar. Jag sätter mig ner och börjar plocka undan spelet, för Vincent har tröttnat på att 

vänta. Hur blir de andra barnens bild av Lotta, när de ser att pedagogerna måste reda ut sådana här 

situationer flera gånger om dan med henne? Reder vi dessutom ut dem på rätt sätt? Det känns som 

om vi alltför ofta ropar ”STOPP!” och sen får ta bort henne från konflikten, eller som nu att hon 

springer därifrån. Jag plockar ihop spelet, samtidigt som jag funderar på vad jag ska göra. Jag 

bestämmer mig för att locka med Lotta till en annan sysselsättning, kanske skapande en stund. Jag 

vet att hon gillar att måla.

     Jag går och sätter mig i soffan bredvid Lotta. ”Är du arg?”, frågar jag. Hon skakar på huvudet. 

”Är du ledsen?”. ”Ja-a.” , ”Varför då?”, ”Det gjorde ont när du tog min hand.”. ”Förlåt att jag tog 

tag i din hand, men jag ville inte att du skulle slå Ali.” ”Okej.”. ”Hur tror du Ali känner, när du vill 

ta hästen?” ”Ledsen.” ”Det tror jag med.” ”Skall vi gå och säga förlåt till Ali?”. Lotta skakar på 

huvudet. Jag tittar åt Alis håll, men han och Vilmer är helt upptagna i sin lek, så jag vill inte störa 

dem. Det kan vänta till senare. ”Vad vill du göra nu?”, frågar jag Lotta. Lotta rycker på axlarna. 

”Ska vi gå och måla?”, frågar jag och jag ser hur Lotta skiner upp. Vi sätter fart mot ateljén och 

Lotta plockar fram penslar, papper, färger och förkläde. Hon vet var allting finns. När vi sitter där, 

kommer det fler barn som vill vara med och det hela utvecklar sig till en riktig målarfest. Konflikten

och förlåtet glöms bort, när färgerna flödar över pappret. Lotta koncentrerar sig djupt på uppgiften 

och blir inte distraherad av de andra barnen. På egen hand kan hon jobba utan konflikter. Det har jag
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också lagt märke till, när hon är för sig själv i legohörnan. Då kan hon fokusera på det hon bygger, 

samtidigt som jag hör att hon leker med de olika legofigurerna och låter dem prata med varandra, så

leka fantasilekar på egen hand kan hon också.

     Några veckor in på terminen är det dags för utvecklingssamtal och jag sätter mig med Lottas 

föräldrar. Vi pratar om motorisk utveckling, matematik och språkutveckling. ”Ja, Lotta är nästan 

tidigare än storasyster”, berättar mamma. ”Hon sitter bredvid när storasyster gör sina läxor och 

härmar. Hon kan redan hela alfabetet och har till och med börjat försöka ljuda ord!”. Pappan nickar 

igenkännande, för Lotta är verkligen tidig och kan både räkna och tyda bokstäver. Men när jag för 

Lottas sociala förmågor på tal, så tycker jag inte att jag får något gehör för mina tankar. ”Det är för 

att hon är frustrerad”, säger pappa ”Hon behöver bara lite svårare utmaningar, som ligger på hennes 

nivå. Det kanske är lite för lätt? Lite mer läsövningar och riktiga mattetal?”. ”Och vi bor ju på olika 

ställen nu också, så det är klart att det kan bli lite förvirrande”, fyller mamma i. ”Men det har ni ju 

gjort i snart två år”, tänker jag men säger det inte högt. Längre än så kommer vi inte.

     Hur ska vi kunna bryta den här trenden med Lotta? Jag känner att jag behöver göra nånting nytt, 

inte bara vara den som kommer och bryter av när saker och ting redan gått på tok. Jag bestämmer 

mig, för att leka en lek tillsammans med Lotta och några andra barn. Jag har pratat med mina 

kollegor och kommit överens om att jag tar en mindre grupp och går in tidigare från 

uteverksamheten, som vi har varje förmiddag och istället har en gruppaktivitet.

     Jag tar med Lotta och tre andra barn. Jag har medvetet valt barn, som jag vet är duktiga på att 

leka. Vi tar av oss och går in i hemmavrån. Där har jag plockat fram leksaker och kläder och dukat 

ett bord med tallrikar, bestick och glas. Jag hänger en handduk över min arm och börjar leka att jag 

är kypare på en restaurang. Jag gör det utan att säga till barnen vad vi ska göra. ”Bonjour monseiurs

et mademoiselles, (det betyder goddag på franska viskar jag till barnen) vad fårr det lov att varra?”. 

Jag skorrar mina R och låtsaspratar på franska. Barnen fnissar och Lotta frågar ”vad gör du?”. ”Jag 

ärr kocken som harr lagat mat till err!”, säger jag och sträcker på mig i en karikatyr av en irriterad 

kypare. ”Jag vill också laga mat!”, ropar Lotta då och springer och tar på sig kockmössan. ”Bon! 

Laga en god soppa!” säger jag till den nyblivna kocken och Lotta sätter högsta fart. De andra barnen

slår sig ner vid bordet och låtsas att de äter. Leken snurrar på och kyparen gör konstiga saker och 

skäller på kocken när hon gör fel mat. Barnen skrattar åt tokerierna och spelar med.

     Så vill Vilmer laga soppa och vara kock. Han tar en visp och börjar vispa i en gryta. ”Smack!” 

ekar det i lokalen och så har Lotta dunkat till honom med träsleven. Vilmer börjar gråta och viftar 

tillbaks med vispen. ”Oj, Vilmer, hur gick det?”, frågar jag och sätter mig på golvet bredvid honom. 

”Varför gör du så?”, säger jag till Lotta. ”Dumma Lotta!”, skriker Vilmer medan tårarna sprutar ur 

ögonen. ”Det är jag som är kock!”, skriker Lotta tillbaka. ”Kan inte båda vara kock?”, frågar jag, 
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samtidigt som jag blåser på Vilmers arm, där sleven träffade. ”Jag vill inte leka mer. Hon bråkar 

alltid!”, snyftar Vilmer och de andra barnen vill inte heller leka mer. Vi plockar ihop leksakerna och 

lägger tillbaks dem där de ska ligga. Barnen som har varit ute börjar troppa in, så vi går och kissar 

och tvättar händerna och sätter oss i soffan med en bok, medan vi väntar på de andra. Lotta tar en 

egen bok och sätter sig på golvet, bakom soffan.

     Lekstunden känns som ett stort misslyckande. Det började ju så bra, varför fungerade det inte? 

Var det för många barn? Jag rannsakar mig själv och tänker att jag borde kanske börjat på en 

enklare nivå. Var det min egen leklust, som hade styrt situationen? Ville jag vara i centrum och få 

barnen att skratta? Jag har dock varit med i leken förut och det har fungerat alldeles utmärkt, utan 

konflikter. Men vad hade jag kunnat göra annorlunda?

3.2. Elsa och Elin

Två dagar senare sitter jag på golvet i dörröppningen mellan byggrummet och läshörnan. Det är 

ganska tyst och stilla. Lotta är inte på förskolan idag. Jag lutar mig mot dörrkarmen och tänker på 

hur märkligt det är, att ett enda barn, kan påverka en grupp så mycket. När hon är här, är det som 

om hela förskolan är på helspänn, vad ska hända idag? Som om alla vet, att det kommer att hända 

någonting, men inte vad eller när eller tillsammans med vem.

     Läshörnan har förvandlats till en båt. Två barn, Elsa och Elin, har bullat upp kuddarna och dukat 

med allehanda saker. De har varsin kaptensmössa på huvudet. ”TUUT TUUT”, låter Elin. Kanske är

de lokförare? Nej, En lång pappersrulle, som vi brukar rulla upp vår vaxduk på i skapandehörnan, 

har blivit en paddel, som Elsa sitter och paddlar med. Vaxduken, som är blå, har de lagt ut nedanför 

soffan. Jag antar att den förvandlats till vatten. Soffan är full av leksaker: Koppar, fat, skedar och 

kannor, leksaksmat i en korg och så deras vattenflaskor, som egentligen ska stå i badrummet. Men 

de är försiktiga, så jag låter dem ha flaskorna kvar i soffan. Det tror jag inte hade hänt, om det varit 

några andra barn som lekte. Då hade jag nog påpekat att de inte skulle ha vatten i soffan. Men nu 

tillåter jag det. Varför? Hur kommer det sig, att jag inte ingriper, trots att vi har en regel som säger 

vatten leker vi med i badrummet? Kanske gör jag en bedömning i stunden, att de två kompisarna 

klarar av att leka med vatten. Kanske tycker jag att de har förtjänat att ha med vattnet, eftersom de 

leker så fint och inte ställer till med något ofog? Favoriserar jag dem?

     De leker nästan ljudlöst. De tittar på varann och pratar tyst, tyst, så att ingen annan ska höra. Jag 

är så nyfiken så jag håller på att spricka. Vad är det de leker? Jag försöker göra mina öron så stora 

som möjligt, för att försöka uppsnappa något ur deras lek, utan att det för den skull ska synas att jag 

gör det. Jag vill för allt i världen inte gå in och störa leken.

     Elsa kom ny för bara några veckor sen. Hon är fyra år, precis som Elin, och blyg, så blyg. 
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Vågade knappt titta mig i ögonen, när jag hälsade första gången. Tyst som en mus smög hon sig in 

och höll sin mamma i handen de första dagarna. Hon iakttog de andra barnen och satt med vid 

bordet och åt. Men hon närmade sig aldrig någon på eget initiativ och hon lämnade inte sin 

mammas närhet på tre dagar. Hon var som en lite skugga till sin mamma. Mamman försökte locka 

med henne att prova saker. Ute var hon inte alls intresserad att vara med i lekarna. Vi leker alltid en 

gemensam lek i parken varje dag, som Kom alla mina små kycklingar, Bro bro Breja eller 

Zombiekull. Men varje gång vi vinkade att hon skulle vara med skakade hon på huvudet och gömde

sig lite mer bakom sin mamma. Men när de andra barnen lekte stod hon och tittade och en kunde se,

att hon var frestad att vara med. Hon följde varje rörelse i deras lek, i tryggt förvar bakom sin 

mamma.

     Vi använder oss av föräldraintensiv inskolning på vår förskola, vilket innebär att föräldrarna är 

med från klockan nio på morgonen till klockan tre på eftermiddagen de tre första dagarna. Sen är 

det dags att lämna barnet ensamt en liten stund på fjärde dagen, för att på den femte lämna på 

morgonen och komma tillbaka efter mellanmålet. När den fjärde dagen kom var det alltså dags att 

vinka hej då för första gången. Elsa hade ju gått på förskola tidigare så det var inga större problem. 

Visst kom det lite tårar när mamma sa hej då vid fruktstunden, men det var ingen stor dramatik och 

resten av dagen var hon extra reserverad och höll sig nära en av mina kollegor. Femte dagen blev 

annorlunda för då upptäckte Elin henne.

     Elsa kom med sin mamma som vanligt på morgonen och det var dags att säga hej då redan i 

hallen. Elsa klängde sig fast lite extra vid sin mammas ben och det rann några tårar nedför hennes 

kind. Då stegade Elin fram. Kavat som vanligt med rak rygg gick Elin fram till Elsa och sa ”vill du 

leka med mig?”. Hon putade så där lite fånigt med munnen, som en gör när en vill visa att det en 

säger är lite på skoj, men ändå allvarligt menat. Hon hade på sig den största hatten, den med en 

konstgjord påfågelsfjäder i brättet, som vippar när en går, en stor fjäderboa kring halsen, ett par 

alldeles för stora skor som klapprade mot golvet när hon kom knallande och en väska full av 

leksaksgrönsaker. Elsa fnissade när hon såg på Elin men nickade försiktigt, tittade upp på sin 

mamma. ”Vill du gå och leka?”, frågade hennes mamma. Elsa tittade på Elin, sen på sin mamma 

igen och nickade. ”Gå då”, sa mamma och Elsa slank iväg till hemmavrån med sin nya kompis. 

”Jag är Grevinnan von Fåntratt och du kan vara min dotter!”, proklamerade Elin med hög stämma. 

Elsa fnissade och lyssnade på sin nya kompis.

     Sedan den dagen leker de varje dag. I början var det Elin som bestämde vad de skulle leka och 

Elsa hängde med, men allt eftersom tiden gick, så började Elsa komma med egna förslag, på vem 

hon skulle vara, vad de skulle leka, var de skulle leka, och Elin var med på noterna. Det är som om 

de är en duo som hittat varandra. Vissa dagar, när Elin inte är där, så har Elsa svårt att komma med i
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leken med de andra barnen. De få gånger hon är med andra barn, så håller hon sig i bakgrunden och 

gör som de andra säger, men kommer sällan med egna förslag. Ofta väljer hon att istället rita eller 

pyssla. Hennes kommunikation med pedagogerna är också försynt och förlägen. Ofta viskar hon, 

eller i alla fall talar väldigt tyst, när hon behöver gå på toaletten eller behöver få hjälp med 

skosnören i hallen. Jag minns heller inte att jag nånsin sett henne leka en lek på egen hand.

     Jag vaknar till ur mina funderingar och märker att det har blivit märkligt tyst. Elsa och Elin tittar 

på mig. De har förstått att jag sitter och tittar och lyssnar på dem. Smått generad, som om de 

kommit på mig med att göra något förbjudet, frågar jag den dumma frågan ”vad är det ni leker?”. 

”Det är hemligt”, säger Elin, samtidigt som Elsa både rodnar och fnissar. Sen blir de om möjligt 

ännu tystare. Jag vänder bort blicken en stund, men kikar lite i ögonvrån för att se vad de tänker ta 

sig för. Kopparna och faten ligger kvar i soffan, men flickorna kryper in under soffan och tisslar och

tasslar med varandra. Fantasin skenar: tänk att ha en liten mikrofon uppsatt under soffan så en finge 

höra vad som försiggår. Helt etiskt oförsvarbart, en kan ju inte sätta upp mikrofoner överallt, bara 

för att kunna följa barnen på vartenda steg de tar och höra vartenda ord de säger. Men ändå. Bara 

för en liten stund få träda in i den där hemlighetsfulla och privata världen och veta vad som händer.

     Så börjar jag tänka på deras lek. Vad är de de här två tjejerna har, som gör att de kan leka långa 

långa stunder, utan att ha en enda konflikt, samtidigt som Lotta så gott som dagligen hamnar i 

konflikter med sina kamrater, när de ska leka? Vad är det som skiljer mellan de olika 

konstellationerna? Har pedagogernas inställning till de olika barnen en påverkan? Har föräldrarnas 

inställning en påverkan? Har barnen olika kunskaper, som tillåter, eller hindrar, en lekande 

samvaro? Och, återigen, hur kan vi som pedagoger arbeta, för att i så fall hjälpa Lotta till lekstunder

utan konflikter. Eller i alla fall utan destruktiva konflikter? För konflikter i sig är ju inte av ondo, 

utan snarare hur de hanteras av de inblandade.

     Jag tittar på klockan. Hoppsan, det är visst dags att börja röja upp för lunchen. Jag böjer mig ner 

och kikar in under soffan. Två tigrar kikar tillbaka och morrar åt mig. ”Hjälp”, utbrister jag och 

låtsas bli rädd. ”Vilken tur för mig att det är dags för mat! Nu måste tigrarna smyga fram och lägga 

tillbaka sina koppar och tallrikar och kuddar på sina platser.”. Elin och Elsa slingrar sig fram från 

soffan och plockar famnarna fulla med sina saker och ställer snabbt tillbaks dem där de ska vara. 

Jag ser mig om i rummet, för att se om det är någon, som kan behöva hjälp att avsluta sin aktivitet 

och komma på plats inför lunchen. Men alla verkar redan vara i full gång. Skönt.
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4. Syfte och frågeställning

Jag  tänker ofta tillbaka på de tillfällen som jag beskrivit ovan. De inträffade för flera år sedan men 

har levt kvar i mitt inre och mina tankar kretsar ofta kring de här barnen. Handlade vi rätt sen? Hur 

har det gått för dem i skolan? Om de här situationerna inträffade nu, hur kommer jag att agera? 

Liknande situationer dyker upp titt som tätt, så min reflektion och mina funderingar blir på så sätt 

mera allmängiltiga: barnen i en förskolegrupp skiftar men deras ageranden påminner om varandra 

så kanske finns det handlingar och tankar som kan fungera övergripande. Alla barn är olika och 

varje situation är unik men de bakomliggande processerna hos barn som kan eller inte kan leka är, 

tror jag, de samma.

   Mitt syfte blir således:

 att jämföra leken hos barn som jag upplever kan leka, med leken hos barn som jag uppfattar 

inte kan leka

 utröna skillnaderna mellan dem

 reflektera över, hur jag som pedagog har handlat, samt hur jag eventuellt kan handla 

annorlunda i framtida situationer.

Min huvudfråga, som jag reflekterar kring blir således: Varför kan vissa barn leka och andra inte?

För att kunna arbeta med denna övergripande fråga, behöver jag undersöka följande:

 Vad är egentligen lek och hur fungerar den?

 Vad kan jag som pedagog göra, för att hjälpa barn som inte kan leka?
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5. Metod

Jag har som självständigt arbete valt att skriva en vetenskaplig erfarenhetsbaserad essä. Där har jag 

valt att utgå från två berättelser för att utforska och reflektera kring leken och dess villkor. Jag valde

leken som utgångspunkt, eftersom jag är fascinerad av leken som fenomen samtidigt som jag i min 

vardag kan se att inte alla barn har tillgång till leken av olika anledningar. Framförallt ville jag dock

utforska mitt eget förhållande som pedagog till leken och till barnen.

     Vid författandet av en vetenskaplig essä är den personliga reflektionen av största vikt. Genom att

skärskåda sig själv, sitt handlande och sina tankar, så kan en förhoppningsvis komma fram till ny 

kunskap, som en inte hade innan. Lotte Alsterdal, docent och lektor vid Södertörns högskola, 

beskriver detta träffsäkert som att ”I essäerna pågår en dialog mellan den egna erfarenheten och 

andra tänkare [...]”(Alsterdal 2014, s.12). Maria Hammarén skriver i Skriva – en metod för 

reflektion att reflektionen handlar om ”[...] modet att återknyta kontakten med somliga av de 

berättelser som vi bär med oss - och att undersöka dem.” (Hammarén 2005, s.18). Det är det jag 

försökt göra, undersöka min berättelse för att så långt det är möjligt se mig själv från ett 

utanförperspektiv, granskad genom teoretiska glasögon. Jag har en genomgående kritisk inställning 

till min egen roll och mitt eget handlande, vilket jag tackar den reflekterande essäformen för.

      I min teoribildning har jag valt att utgå från tre teorier om lek eftersom jag tycker att de alla ger 

en god inblick i vad lek kan innebära. Min egen hemvist, om man kan uttrycka sig så, ligger främst 

hos Birgitta Knutsdotter Olofsson och hennes tankar om leksignaler, som i mångt och mycket 

bygger på Gregory Batesons iakttagelser om leken som ett metaspråk, och de två utgör den ena 

teorin. Vidare diskuterar jag DW Winnicotts idéer om leken som övergångsobjekt samt Vygotkijs 

tankar om leken som utveckling. Sedan har jag, utifrån min berättelse, försökt analysera både 

barnens och mina handlingar med utgångspunkt i de olika teorierna.

     Under avsnittet Lekens villkor så har jag medvetet valt att inte reflektera kring, huruvida barnen i

min berättelse kan ha någon form av diagnos (adhd, autism etc.), och jag har också valt att bortse 

från den fysiska miljön på förskolan. Dessa två aspekter är givetvis viktiga på sitt sätt, men utifrån 

mina tankar kring leken och de teorier som jag har valt att utgå från, så blir dessa aspekter något 

underordnade. Jag lyfter istället fram William Corsaros teorier rörande kamratkulturer, tolkade av 

Annica Löfdahl, samt empatibegreppet, med utgångspunkt ur Ulla Holms bok Empati. Teorin om 

kamratkulturerna ger en ingående och kritisk belysning av leken och förskolans situation idag och 

empatibegreppet återkommer som jag tolkar det i alla de tre lekteorierna.

   Jag har försökt att ha primärkällor i alla mina referenser. I de fall jag använder sekundärkällor, 

beror detta på att jag inte kunnat få tillgång till primärkällorna.
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6. Etiska överväganden

Jag har i min text utgått från berättelser, som involverar framför allt två barn. Jag har valt att inte 

använt faktiska namn på barn, som funnits på den förskola som jag beskriver, utan jag har tagit helt 

andra namn för att anonymisera de medverkande. Jag har också medvetet valt att inte beskriva 

miljöer i förskolan, för att undvika en eventuell identifiering.
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7. Vad är lek?

Jag mins de fria fälten, 

Jag mätt så mången gång, 

Der ofta jag var hjelten 

I lekar och i språng, 

De tusen glada spratten 

I sommarns friska vind 

Med fjär'larne i hatten 

Och purpurn på min kind. 

(utdrag ur Pojkarne, Anna Maria Lenngren, samlade skaldeförsök 1876)

Jag är nog i grund och botten en romantiker. Lenngrencitatet ovan speglar mina tankar kring lek, 

som en till barndomen hörande aktivitet, utanför synfältet av vuxna, i sommarstekta hagar, böljande 

gräs och lekar om hjältar och hjältinnor. Astrid Lindgrens bullerbylek, där konflikter i stort sett är 

frånvarande och förståelse och kärlek råder och där vuxna finns blott i ögonvrån hos barnen. Långt 

bort från stadens buller och brus. Så tänker jag, när jag ser lekande barn framför mig i mitt inre.

     Men jag är också kluven till min egen bild. I Lenngrens romantiska lek är barnen de oförstörda, 

som korrumperas av de vuxnas torra syn på verkligheten och leken. Jag har själv starkt påverkats av

Birgitta Knutsdotter Olofssons syn på lek, som är den sunda leken mellan jämlikar, där alla har 

samma möjlighet att påverka lekens innehåll. Men hos Knutsdotter Olofsson har också den vuxne 

tillträde till leken och kan och bör vara delaktig i den. Jag tror att vuxna har en stor roll att spela i 

barns lek. 

7.1. Bateson - Leken som kommunikation

Gregory Bateson, antropolog och kommunikationsteoretiker, var en av de första som insåg att inte 

bara människor, utan även djur, kommunicerar på flera plan samtidigt. Han kallade detta för 

metakommunikation (Nachmanovitch 2009, s.1). Denna metakommunikation avgörs genom 

markörer, som ändrar betydelsen hos det som uttrycks. Han insåg detta, när han studerade apor på 

zoo, hur de lekte våldsamma lekar, utan att faktiskt skada varandra.

     Denna metakommunikation finns överallt omkring oss och kommer till uttryck genom tonläge, 

kroppsspråk m.fl. och ger en fördjupad betydelse i det som uttrycks och vi är heller inte alltid 

medvetna om alla dessa uttryck. Vi lär oss uttrycka och tolka denna metakommunikation, genom 

interaktion med människor i vår omgivning. Leken skiljer dock ut sig från övrig kommunikation, då

den är en medveten användning av signaler på flera plan. En av de första lekarna som lär oss detta är

tittut-leken. Vi gömmer ansiktet i våra händer, sen tittar vi fram och ropar ”tittut!”. Sen gör barnet 
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samma sak. Om och om igen. Medan vi leker skrattar vi och har ögonkontakt med barnet hela tiden.

Vi visar att det inte är på riktigt, för vi försvinner ju faktiskt inte. Lekens metaspråk är dock bara ett

av många, som vi använder oss av.

     Bateson menade att lek i sig inte är en aktivitet eller handling, utan ramen (frame) för en 

handling eller aktivitet. Inom denna ram är det som sker ”som om” det är på riktigt. I Batesons 

begreppsvärld ingår det viktiga ”as if”  som kan sägas utgöra själva ramen och den som leker är 

medveten om denna dubbelhet. Det gäller även fantasin och vår förmåga till empati, som har sin 

grund i detta ”som om”. Bateson menar, att när vi läser en bok eller ser på en film, så träder vi in i 

samma slags ”som om” (Nachmanovitch 2009, s. 5). Vi gråter med de som råkar illa ut, eller gläds 

åt dem som upplever lycka, trots att vi är medvetna om att alltihop är på låtsas.

7.2. Olofsson - leken börjar på skötbordet

En av de lekforskare som i Sverige på allvar tagit till sig Batesons tankar är Birgitta Knutsdotter 

Olofsson, professor i pedagogik. Hon försöker än mer tydligt gå in på vad leken är och innebär och 

Batesons teorier kring leksignaler utgör fundamentet i hennes tankar (Olofsson 2003, s. 6-22).

     Knutsdotter Olofsson har tolkat Batesons ”frame” (se ovan) som begreppet ”lekram” innanför 

vilkas gränser leken utspelar sig. Här skiljer hon sig från Bateson, genom att hon menar att en kan 

gå i och ur ramen medan Bateson menar att leken och verkligheten utspelar sig samtidigt, på olika 

plan. Knutsdotter Olofsson säger att: ”När man är inne i leken, så är det lekens regler som gäller – 

inte verklighetens. Leker man att det är en stor sjö i rummet, så får man simma eller gå runt.” 

(Olofsson 2003, sid.11). Det kanske låter som om de säger samma sak, men jag tycker Knutsdotter 

Olofsson gör en tydligare skillnad mellan att vara innanför ramen och inte, än vad Bateson gör.

     Knutsdotter Olofsson har också tagit ett steg längre än Bateson, som framför allt var intresserad 

av kommunikationens roll i leken, genom att koppla tankarna kring leken och leksignalerna till 

barnen i förskolan och hon lyfter fram pedagogens roll i leken. Medan Bateson talar om lekens 

natur i generella begrepp, så beskriver också Knutsdotter Olofsson barnens förutsättningar i 

förskolan att kunna leka: trygghet, ostördhet och att ha lekens verktyg (Olofsson 2003, sid 111).

     Tryggheten uppnås genom närvarande pedagoger. En pedagog måste vara hundra procent 

närvarande och inte behöva springa och sköta praktiska göromål, så att leken bryts. Detta är dock 

svårt, eftersom det finns så många andra göromål som ska ordnas med under dagen.

     Ostördheten kan också vara svår att uppnå, eftersom det finns aktiviteter, som bryter av 

lekstunderna. Det är svårt att leka, när andra kompisar kommer och stör leken eller pedagoger som 

hävdar att ”nu ska vi ha samling”. Knutsdotter Olofsson anser att pedagogerna behöver lära sig att 

respektera barnens lekutrymme och inte avbryta i onödan. Ostördheten kan också underlättas av att 
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dela in rum i flera mindre utrymmen, med skärmar etc, för att på så sätt skapa rum i rummet.

     När så dessa villkor för lekens vara är uppfyllda, så är leken den jämställda leken, där alla har 

rätt att påverka och föra leken framåt med hjälp av sin fantasi. Hon problematiserar dock inte dessa 

villkor.

     Knutsdotter Olofsson tar även upp en del i leken, som Bateson inte diskuterar, nämligen 

förmågan att leka på egen hand. Ensamlekar innebär också ofta lek med saker, dockor, bilar, nallar 

etc, som den som leker kan styra. Det är ofta en lek som små barn hänger sig till, som ännu inte kan 

sätta sig in i en annan roll än sin egen, men också en lek som många barn använder sig av, för att 

projicera sina känslor, att få nån annan att agera det en själv känner, till skillnad från rolleken, som 

innebär identifikation, att den som leker är någon annan (Olofsson 2003, sid 88-90).

     Lekens verktyg, signalerna, är dock fundamentet enligt Olofsson, och ett av de viktigaste för 

pedagogerna att behärska. ”Leken föds på skötbordet”  skriver författaren och menar den första 

kommunikationen med barnet som föräldrarna har, men som också pedagogerna får på 

småbarnsavdelningen. Att kunna förmedla lek och leksignaler är viktiga för barnets utveckling. 

Pedagogens roll på förskolan blir då, att lära barnen leka. Och då måste pedagogen själv veta vad 

det innebär att leka. Här kommer pedagogens verkliga arbete, att lotsa barnen efter deras behov in i 

lekens värld. Den oroliga behöver hjälp att koncentrera sig, den försiktige mod att agera, den 

bestämmande att lära sig turtagning osv., allt det, som vi vet att barn behöver träna på. Leken blir 

således också en viktig del i utvecklingen av empati. När barnen lärt sig leka, finns pedagogen till 

hands för att lösa praktiska problem och hjälpa till att knyta riddarens mantel(Olofsson 1991, s. 27).

I en intervju för Lärarnas nyheter 2011 sammanfattar hon leken och pedagogens roll väldigt tydligt:

”Den fria lekens pedagogik är inte att låta barnen leka fritt och lämna dem ensamma. Den fria leken 

kräver en pedagog. Genom sin närvaro skapar den vuxna ro, ger leken näring och lär ut lekspråket och 

leksignalerna till de barn som inte kan.” (Lärarnas nyheter 2011).

7.3. Winnicott - Leken som övergång

Donald W Winnicott anses vara en av lekteoretikernas utvecklare och han hade en syn på leken som

ett övergångsfenomen. Det innebär, att det lilla barnet som saknar sin mamma, hittar ett objekt som 

får representera henne, för att mota bort ångesten som uppstår i saknaden av modern (Winnicott 

1981, s. 18). Objektet, en nalle, docka eller en tumme att suga på, representerar den frånvarande 

modern, men gör också att barnet förstår att det och modern inte längre är ett och samma (Öhman 

2011, s. 47). Leken utvecklas sen i ett potentiellt utrymme hos barnet och barnet möter objektet och 

senare även modern, som har sitt eget utrymme och då måste dessa utrymmen mötas. Det utvecklas 

också till en förmåga att möta andra barn i lek. Marie-Louise Folkman, leg. psykolog och Eva 
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Svedin, specialpedagog, beskriver detta utrymme som: 

”Ett mellanrum som är tänkt som en plats för upplevelser som både en yttre verklighet och den 

inre världen bidrar till och som kan få en speciell laddning – bli något mer än det ser ut att vara.” 

(Folkman & Svedin 2003, s.95). 

Jag tolkar detta som att utrymmet är det område, där leken utspelar sig. Alla känslor och 

relationer till de man leker med ryms i detta utrymme och det är själva mötet i leken som 

skapar utrymmet. Från den vuxnes sida handlar det om att bygga ett förtroende hos barnet. Det

handlar även om att kunna möta andra människor. Utrymmet innefattar då också vår förmåga 

att visa empati och delaktighet.

   Det potentiella utrymmet är dock enligt Winnicott beroende av en trygg och säker relation 

med modern och påverkas starkt av den. I den starka relationen utvecklas barnets själv, dess 

ego, och gör att det kan relatera sig själv till andra personer. Genom att bygga den viktiga 

tilliten ökar också förmågan till fantasi och i förlängningen, tolkar jag det som, förmågan till 

empati (Winnicott 1981, s.142-150). I vår tid kanske det då, åtminstone delvis, är pedagogen, 

som fyller denna funktion, vilket gör oss pedagoger extra viktiga i denna utveckling.

7.4. Vygotskij - Leken som utveckling

Lev Vygotskij, psykolog, pedagog och filosof, menade att barns utveckling framför allt sker i 

samspel med sin omgivning. I barns omvärld existerar redan en kulturell praxis, som barnen blir en 

del av. Barn iakttar, upprepar, imiterar och återger sånt som det får sig tillgodo genom sociala 

kontakter. För att synliggöra denna utveckling lanserade Vygotskij sitt begrepp den proximala 

utvecklingszonen som innebär att ett barn utvecklas som bäst, när hen möter problem eller 

utmaningar, som den på egen hand inte kan lösa utan hjälp av någon, som har en högre 

kunskapsnivå och kan lotsa personen ifråga genom problemet på olika sätt. Utvecklingen sker alltså

i ett socialt sammanhang i samverkan med andra människor. Vygotskij uttrycker denna zon själv 

som: ”It is the distance between the actual developement level as determined by independent 

problem solving and the level of potential developement as determined through problem solving 

under adult guidance or in collaboration with more capable peers.” (Vygotskij 1978, s. 86).

      I denna utveckling blir också leken en essentiell del. Vygotskij ser på leken och fantasin som en 

utveckling av barnens förmåga till abstraktion och lärande. Denna förmåga till abstraktion som lärs 

genom leken, ligger ju till grund för den vuxnes abstraktionsförmåga. Genom fantasin lär sig barnen

att kombinera verkliga artefakter och företeelser till fantasifulla upplevelser, som inte är verkliga; 

en pinne får representera en häst. Barnet vet vad en häst är och vad en pinne är, men pinnen får 

representera hästen i leken (Vygotskij 1995. s. 18-21). I leken kan vem som helst vara vad som 
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helst, en mamma, en häst, en trollkarl etc. Barnen sträcker sig utöver vad de vanligen är, de befinner

sig i den proximala zonen hela tiden i leken, eftersom de där klarar saker som de inte skulle klara i 

det verkliga livet. Barnen kombinerar sina erfarenheter och gör någonting nytt. Leken på 

förskolenivån är därför den främsta formen av lärande (Vygotskij 1978, s. 102-103).

7.5. Kan ”mina” barn leka?

När jag tittar på min berättelse i skenet av teorierna ovan, så slår jag mig för pannan och tänker ”vad

har jag gjort?”. Jag ska försöka mig på en analys, för att bättre visa vad jag menar.

     Utifrån Bateson och Olofsson, så kan en säga att både Lotta och Elsa behärskar leksignalerna i 

viss mån. I min lek med Lotta, så hakade hon på min lek, när vi var kock och kypare och hon 

agerade som hon tror att en kock gör. Jag å andra sidan hade inte riktigt kontroll över, var hon 

befann sig i relation till de andra barnen. Utan en vuxens inflytande, så hade hon svårt att agera 

tillsammans med dem. Elsa kunde leka nästan på en gång med Elin, när hon väl blev inbjuden, och 

de ville inte bli störda. Men Elsa ville sällan leka själv, medan Lotta kunde sitta långa stunder och 

leka med lego helt på egen hand. I Elsas fall upplever jag, att jag inte tog hennes ensamhet på allvar.

När inte bästisen var där, så hamnade hon en hel del utanför. I Lottas fall, så känner jag att min 

närvaro i leken kunde varit mer tillbakadragen, inte så yvig och kanske arbetat mer med Lotta och 

kanske en eller maximalt två kompisar, för att komma igång med leksignalerna. Men jag var också 

omedveten om lekens uppbyggnad. Jag hade ju tilldelat Lotta rollen som kock och sen tog jag den 

ifrån henne utan tillstymmelse till frågan om Lotta kunde tänka sig detta.

     Knutsdotter Olofsson skriver om vikten av att vara försiktig och extra tydlig i början, när en 

börjar leka med barn som inte kan leka, så att skillnaden mellan lek och inte lek blir tydlig 

(Olofsson 2003, s.83). Men vem var det egentligen som inte kunde leka? Jag tror jag ville för 

mycket helt enkelt och inte tog hänsyn till Lottas förmågor och vilja i leken. Kanske hade jag själv 

ett behov av att vara i centrum, eftersom jag styrde leken på ett så självcentrerat och enväldigt sätt?

     Ur Winnicotts synvinkel, så har Elsa kommit en hel del på vägen i sitt förhållande till andra barn 

i sin omgivning. Hon kan leka med andra, men inte med vem som helst. Lotta verkar ha svårt att 

relatera till andra barn, och tycks fortfarande fungera bäst med en vuxen som ledstjärna. Jag själv 

fungerar knappast som lekkamrat, då jag inte går in och låter Lotta styra leken, utan förutsätter i 

leken med Lotta, att hon kan leka, vilket ju inte var tanken med leken utan jag ville ju att hon skulle 

få vara med de andra utan konflikter. Hon har inte uppnått den förmågan till samarbete med andra 

barn, som Winnicott skriver om, utan har fortfarande ett behov av att få vara i centrum. Lotta 

behövde möta den vuxne i leken, utan en kamrat. Jag som pedagog var antagligen också alldeles för

okänslig i mitt möte med dem. Med Elsa hade jag ännu inte hunnit bygga ett förtroende, vilket ofta 
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tar lång tid, och med Lotta raserades antagligen förtroendet, genom att jag först gav henne en roll 

och sen tog den ifrån henne och gav den till ett annat barn, utan att tänka på hur hon skulle reagera.

     Från Vygotskijs synvinkel, så är kanhända Lotta längre kommen i utvecklingen än många, vilket 

gör att hon kanske känner att det är hon som kan lära dem någonting och inte tvärt om. Hon är 

längre kommen och kan läsa, skriva och räkna, vilket ofta framförs av inte minst föräldrarna och  

och vi pedagoger har givetvis också iakttagit detta. Kanske är det så att hon faktiskt behöver 

utmaningar och hennes frustration går ut över andra? För hon behärskar ju också fantasin som 

redskap och hennes erfarenheter kanske sträcker sig utöver de andra barnens? Jag hade också 

kunnat stötta Lotta i kockleken och gett henne rätt till rollen som kock, tills hon var klar med den. 

Elsa hade en djupt utvecklad fantasi och kreativ förmåga, som hon levde ut med Elin. Och Elin 

verkar vara precis den ledsagare hon behövde, för att kunna utvecklas i sin proximala 

utvecklingszon. Det var jag som pedagog, som inte hade klart för mig, var de två barnen befann sig 

i sin utveckling och på så sätt var jag inte kapabel att möta dem i deras proximala utvecklingszon. 

När jag möter barn som dessa idag, så tror jag att jag tar det mer varsamt i mina möten med dem, 

samt samtalar mer med mina kollegor kring vad vi kan göra.  

     Som pedagog är det viktigt att hålla i minnet, att problemet i en situation aldrig ligger hos barnet,

utan hos den vuxne, vilket också medför att jag kritiserar mig själv ganska hårt i min analys. Men 

sanningen att säga, så var jag nog inte helt på det klara med, på vilket sätt som de båda barnen 

behövde bemötas i alla situationer. Men om nu både Lotta och Elsa har förmågan att leka i vissa 

situationer, men inte i andra, vad är det då i de andra situationerna som gör, att de har svårt att leka?

19



8. Lekens förutsättningar

I min undersökning av leken som fenomen så har jag läst och läst om böcker kring lek och en sak 

som slår mig är att de alla från sina egna utgångspunkter talar om lekens vara, vad den är, hur den 

ser ut, vilka uttryck den kan ta och vilken betydelse den har. Men det saknas en viktig komponent, 

nämligen en närmare beskrivning och problematisering över förutsättningarna för leken. 

Knutsdotter Olofsson tar upp några av de förutsättningar som behövs för att lekens ska kunna 

existera, men gör ingen djupare problematisering av dem. Som vi såg i den förra stycket, så saknar 

varken Lotta eller Elsa förmågan att leka. De har sina lekkompetenser i olika aspekter av leken, som

kan förstås olika beroende på vilken teoretiker vi utgår från. Det kan alltså inte enbart röra sig om 

deras lekkunskaper, det borde alltså även vara nånting annat, som gör att Lotta har det svårt att leka 

med andra och Elsa att leka på egen hand. I följande del kommer jag att fokusera på kamratkulturer 

och empati, som varande två avgörande förutsättningar för förekomsten av fungerande lek.

8.1. Kamratkulturer

När Winnicott under 40-talet börjar intressera sig för leken så sker den primärt i hemmen, vilket 

medför att han ofta relaterar till mammorna som lekkamrater och delaktiga i utvecklingen, vilket är 

förståeligt då det primärt var kvinnor som stannade hemma med småbarn under denna tidsepok. 

(Winnicott 1981, s.142-150). Vygotskij å sin sida utförde en stor del av sin forskning på barnhem 

för barn med olika kroppsliga och mentala handikapp och han refererar mer till andra vuxna och 

äldre kamrater än just barnens föräldrar som de som hjälper barnen framåt (Vygotskij 1978, s. 15-

16).  Hos Knutsdotter Olofsson, som jag tidigare nämnt, är det till stor del pedagogernas uppgift att 

leda lekutvecklingen hos barnen. Hos allihopa finns den viktiga personliga relationen som en 

ingrediens för att barnen ska kunna utvecklas i leken. Och den är alltid (nästan) relaterad till en 

vuxen. Det är de vuxna som ska hjälpa till i leken hos Olofsson, som får barnet att sträcka sig 

utanför sig själv hos Vygotskij, som speglar barnet hos Winnicott. Bateson ser mer på leken som 

system, än vilka som ingår i kommunikationen, och sträcker leken till att innefatta även aspekter i 

vuxenlivet. Men det är fortfarande i stort en romantisk syn på lek, där en betraktar barnen utifrån. 

Det är de vuxnas ögon som ser barnen.

     Den amerikanske sociologen William Corsaro hävdar som kontrast, att barns utveckling måste 

ses i ett sammanhang där individens utveckling hänger ihop med den kollektiva produktionen av 

kamratkulturer, som i sin tur påverkar och förändrar vuxensamhället. Barn producerar och 

upprätthåller sin egna kamratkulturer, genom att de reproducerar de vuxnas kulturer där de växer 

upp. Denna reproducering ges sen ny innebörd i den barngrupp där barnen ingår. Barnen verkar 
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också i en mängd olika sammanhang, med en mängd olika kamratkulturer, som vävs samman och 

vidgas och blir mer intrikat, ju äldre barnen blir (Corsaro 2000, s. 92-96).

   Annica Löfdahl, professor i  pedagogiskt arbete, har studerat barn och barns relationer och hon 

hänvisar i Kamratkulturer till Corsaros teorier kring barn och barns utveckling. Hon har studerat 

olika barngrupper och applicerar Corsaros tankar på de situationer hon iakttar. Leken blir hos 

Löfdahl inte en social samvaro och ett fantasins tummelutrymme utan ett sätt för några barn att 

utesluta andra barn, genom att den (leken) hjälper till att upprätthålla och förstärka barnens position 

inom gruppen. Hon framhåller även vikten av närvarande pedagoger, som lyssnar på och försöker 

tolka vad barnens lekar innebär för barnen som deltar (Löfdahl 2014, s.57-58, s.91).

     Löfdahls iakttagelser är intressanta på många sätt. Dels lyfter hon fram en dimension om lekens 

villkor, som inte de andra lekteoretikerna lyfter fram. Det Löfdahl iakttar, och som är av stor 

betydelse på förskolan, eller vilken arbetsplats eller gemenskap som helst, är hur grupper av 

människor fungerar tillsammans. Men jag skulle också vilja påstå, att det hon väljer att fokusera på 

de facto inte är lek. I Löfdahls iakttagelser blir leken ett verktyg för att upprätthålla sin egen 

position i gruppen, istället för en utvecklande gemenskap. Jag å min sida hävdar, att lek är den 

stunden när fantasin flödar och tiden försvinner i ett nafs, där de som leker är jämlikar. Det Löfdahl 

diskuterar är situationer när leken inte är närvarande. I hennes texter verkar det som om barnen är 

alldeles för upptagna av sina egna positioneringar, än av att faktiskt leka tillsammans. Löfdahls text 

blir också en kritisk röst mot pedagogerna, som inte verkar veta vad som försiggår i barngruppen 

och hur barnen positionerar sig mot varandra.

     Löfdahl beskriver även lärarnas situation, som en tänkbar faktor till att barnens kamratkulturer 

får så stort utrymme i förskolan. Lärarnas roll idag fokuserar mer på barns kompetens och möjlighet

till delaktighet, samtidigt som dokumentationer ska kunna läsas av utomstående och de handlar 

sällan om de aktiviteter, som barnen själva står för. Barnen är en del i de vuxnas förskola. 

Pedagogerna ser inte, enligt Löfdahl, det som sker bland barnen, vilket gör det svårt att förstå deras 

kamratkulturer. De är inte närvarande i barnens egna lekar. Denna frånvaro diskuterar Löfdahl, och 

hävdar att orsaken kan vara att barnen ses som kompetenta, men på grund av detta ges de också 

FÖR stort ansvar att klara sig på egen hand (Löfdahl 2014, sid.95).

     Det jag kan sakna i Löfdahls text, är det individuella perspektivet och positiva exemplen. För 

trots att vi är delar av en grupp och påverkar varandra och positionerar oss, så är vi alla individer 

med egna känslor. Barnen i hennes texter framstår också som egoistiska intrigmakare. Det tror jag 

inte att barn är. Jag tror att barn är fulla av medkänsla, patos och empati och hjälper varandra. Men 

den bilden verkar inte få plats i kamratkulturerna. Åtminstone inte så som Löfdahl framställer det.
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8.2. Empati

Som jag skrev tidigare så menade Winnicott, att kontakten med modern var en viktig del i 

utvecklingen av empati. Knutsdotter Olofsson hävdar att leken i sig hjälper till i utvecklingen av 

den empatiska förmågan. Barnen i Löfdahls kamratkulturer verkar nästan vara utan empati inför 

sina kamrater. Men vad är empati?

     Rent fysiologiskt kan man förklara vår förmåga till empati, åtminstone delvis, genom 

förekomsten av så kallade spegelneuroner. Giacomo Rizzolati, professor i fysiologi, har forskat 

kring hjärnan och upptäckt att vissa neuroner, oftast kopplade till motoriska färdigheter, aktiveras 

automatiskt, när man ser en annan människa göra en viss aktivitet, som t.ex. att gäspa. 

Spegelneuronerna verkar påverka vår förmåga att observera och uppfatta hur andra individer agerar 

samt även kunna imitera eller följa andra människors rörelser. I början sker det omedvetet, som en 

reflex, och senare medvetet när vi härmar och imiterar. Riita Hari, hjärnforskare, menar att dessa 

spegelneuroner är av stor betydelse för vår empatiska förmåga att kunna sätta oss i en annan persons

ställe, leva oss in i deras känslor.  (Havnesköld & Mothander 2009, sid 174-175).

     Empatibegreppet är dock invecklat och det finns olika skolor när det gäller hur en ska definiera 

det. Ulla Holm, som är leg. psykolog och psykoterapeut, redogör för de två stora inriktningarna som

intresserat sig för empatibegreppet: Den psykodynamiska och den socialpsykologiska.

     Den psykodynamiska modellen menar att empati är en jag-process, som upplevs i en affektiv 

del, dvs. en medfödd funktion för att uppleva känslor, och en kognitiv del, dvs. intellektuellt 

medveten, där en återupprepande växling mellan de två delarna sker (Holm 2001, s. 74).

     Enligt den socialpsykologiska modellen innebär empati förmågan ”att använda den kognitiva 

funktionen att inta en annan människas psykologiska perspektiv (socialt rolltagande).” (Holm 2001, 

sid.79). Men empati innebär också att kunna återuppleva andras känslor, där de affektiva 

reaktionerna ligger som grund för ett altruistiskt beteende.

     Empati är även enligt Holm en egenskap som växer fram och även lärs in. Genom att iaktta och 

få sätta ord på känslor, utvecklar barn empatisk förmåga. Ett vanligt fenomen bland små barn, är att 

de börjar gråta om en kamrat gråter (Holm 2001, sid.116-117). Det är en del i utvecklingen mot en 

egen empati, den kognitiva delen saknas fortfarande, men den affektiva arbetar för fullt. Holm 

påtalar också vikten av närvarande och uppmärksamma vuxna, som hjälper barnen att sätta ord på 

det de upplever och som kan möta barnen i deras utveckling, för empati innefattar också en stor del 

i förståelsen av det egna subjektet. Teologen Arne Henriksen och filosofen Jan-Olav Vetlesen menar

att: ”[...] en individ behöver bli visad empati för att kunna utvecklas till en person med ett harmoniskt

och äkta jag, och att empati är den förmåga som ger oss tillgång till andras erfarenhetsvärld och

därmed till den moraliska domänen, området för andras väl och ve.” (Henriksen & Vetlesen 2013, sid.110).
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9. Den stora frågan, hur hänger allt ihop?

Åter till Lotta och Elsa och mig själv – var befinner vi oss alla tre? Jag ser på mig själv med 

annorlunda ögon, försöker ta det där steget ut och betrakta mig på håll. Vad gjorde jag, som jag kan 

göra annorlunda? Jag skrev tidigare, att jag har en romantisk syn på leken. Det har jag nog 

fortfarande, men jag kan se min egen naivitet i hur jag tacklade situationen med Lotta och leken. I 

min text, så beskriver jag händelser med två barn i fokus, men var är resten av barnen? Jag som 

precis skrivit om kamratkulturer, ser att de är frånvarande i min text. De enda som är med, är de 

som ”faller offer” för Lottas framfart, när hon dänger till dem med sleven. Jag, som var fokuserad 

på Lotta och att på att hon skulle få ”lära sig leka”, jag glömde att hon var någon för de andra 

barnen. Trots min kritik mot Löfdahls texter, så ser jag ändå, att hennes tankar slagit rot hos mig. 

Hur var egentligen Lottas situation i barngruppen? Det jag minns är just Lottas konflikter: med 

barn, föräldrar och pedagoger. Det var nog ganska tufft att vara Lotta. I personalrummet var hon en 

bråkstake, bland barnen, nån som alltid bråkar och slåss.

     Lars Svedberg, legitimerad psykolog, skriver om projektion och projektiv identifikation i 

grupper. Projektion handlar ofta om ilska aggression och vanmakt (Svedberg 2012, s. 125-126). I en

situation, där vi inte kan få utlopp för svårhanterade känslor, så blir våld en lösning, eftersom vi 

projicerar våra svagheter på ”fienden” som vi då kan rikta vår ilska mot. Projektiv identifikation 

innebär att det som projiceras har en mottagare, som omedvetet hamnar i ett skuldförhållande till de

andra och kan agera ut de andras känslor. En identifierar sig med omgivningens projiceringar.

     Jag kan se det hos Lottas kamrater och mina kollegor. Hur skulle Lotta ha kunnat leka, när hon 

förväntades bråka? Jag valde ju exemplet för att det var så krävande med just det barnet. Och min 

tanke var, hur skulle jag få henne att leka? Men inte en enda gång ”vad har jag för del i att det inte 

funkar?”. Jo, några tankar kring hur många barn det var med, men inte vilka barn. Det är Lotta som 

ska ”fixas till”, inte vi andra. Vart var mina tankar på hur jag hade kunnat arbeta med gruppen? Var 

var mina tankar om hur vi hade kunnat göra i arbetslaget? När en befinner sig i en besvärlig 

situation, så kan det vara svårt att ta sig ur den, även för pedagogerna.

     Jag kan också se paralleller med Löfdahls tankar kring kamratkulturer och projicering, även om 

författaren inte går in på detta begrepp. Löfdahl skriver om Anna och Malin, som hetsar varandra att

i en uteslutning av Linda. Enligt Svedbergs tankar skulle man kunna tolka det som att de projicerar 

sina känslor och rädslor på Linda. Hon är ”ingen människa och ingenting!” (Löfdahl 2014, s. 28). 

De två begreppen går här hand i hand. Och i situationen med Lotta i kockleken blir det så tydligt att 

båda positionerna finns med. Hon försvarar sin lekroll, som jag gett henne i egenskap av lekledare, 

genom att ge sig på kompisen, som vill prova på att vara kock. Hennes rädsla att bli av med sin 
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plats i barngruppen, som hon så oväntat fått av mig, gör att hon bryter leken och går till attack, som 

hon brukar göra för det är hennes förväntade respons. 

     Och hur var det egentligen med Elsa? Som pedagog är det min uppgift, att lotsa in nya barn i 

barngruppen. Men det var inte jag utan Elin, ett av barnen på förskolan, som kom och bjöd in henne

i verksamheten. Eller snarare så var det den personliga inbjudan från en jämlike som hjälpte till. 

Kanske var min position för stark? Där fungerade kamratkulturen på ett annat sätt. Där fanns kanske

ett behov hos Elsa, som snappades upp av Elin, som är duktig på att leka. Kan det också ha varit så, 

att Elsa inte utgjorde ett hot mot Elins egen position? Kanske var Elins egen position i gruppen låg 

och hon såg en chans att förbättra den? Samtidigt, så kom Elsa inte in i gruppen i början, utan lekte 

bara med Elin. I övrigt var hon ju ofta med pedagogerna och ritade eller pysslade. Kan det ha varit 

så, att gruppen inte var särskilt välkomnande mot nya barn.

     Nästan alla böckerna som jag har utgått från, talar om hur viktigt det är att det finns närvarande 

vuxna i barnens världar. Inte bara som pedagoger på förskolan, utan som en deltagare i lek, i 

kommunikation, som hjälp i konfliktsituationer och för att kunna se och uppmärksamma det som 

händer i barngruppen. Knutsdotter Olofsson talar om den viktiga positionen pedagogen har. 

Pedagoger som närvarar i leken hjälper barnen att utveckla sin lekförmåga, men stärker också den 

empatiska förmågan i sin roll som förebild. Löfdahl skriver om hur de frånvarande pedagogerna ger

förutsättningarna för att de negativa kamratkulturerna frodas. Att inte vara på plats och se, gör att 

barnen tolkar och testar sätt att vara på som leder till egna hierarkier och positioneringar i gruppen. 

Winnicott skriver om den viktiga kontakten mellan barn och förälder, för att utveckla sin empati och

lekförmåga. Holm skriver också om hur viktigt det är, att de vuxna är närvarande och kan möta 

barnen. Men alla dess punkter kräver ju också, att de vuxna vet hur en leker, det behövs kunskap om

hur barns kamratkulturer fungerar, samt att de vuxna är närvarande på ett empatisk sätt.

9.1. Pedagogens roll - att leda barn

”Det vi säger, det kan tyckas enkelt, men det är svårare än man kan tro. Av var och en efter förmåga,

åt var och en efter behov!”. Lars Demians tolkning av Roffe Wikströms texter spelar i bakgrunden 

när jag sitter och skriver och raderna kryper igenom just som jag slår ihop Folkman och Svedins 

bok. De säger att pedagogerna har att hantera situationen på förskolan oavsett vilka orsaker som 

ligger bakom olika beteenden hos enskilda barn och hos gruppen . Deras bok sammanfattar min 

tanke kring pedagogens roll i arbetet med barnen. Att se behov och förmågor. Förmågor att utveckla

och uppmuntra, behov att fylla och möta. Att vara en ledare för barnen på förskolan (Folkman & 

Svedin 2003, s. 117-119).

     Som pedagog är min uppgift att leda barngruppen och inom den, liksom inom alla grupper, så 
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uppstår konflikter. I konflikthantering i professionellt lärarskap skriver yrkeslivsforskaren Birgitta 

Friberg om Johan Galtungs konflikttriangel , som innebär att en konflikt består av tre delar: A – 

attityder, rädslor, projektioner, B – beteendet, hur en behandlar varandra med ord och handling, C – 

konfliktinnehållet, dvs vad som ligger till grund för den aktuella konflikten. Det finns också olika 

sätt att hantera konflikter, beroende på var fokus ligger i triangeln (Hakvoort & Friberg 2012, s. 59).

     I förskolan handlar ofta konflikter om innehållet (B), vem som ska ha vilken leksak, vem som 

sagt vad etc. Men i min berättelse om framför allt Lotta, så handlar det mer om attityder och 

projektioner (A). Jag ser, att vi har varit dåliga på att förebygga de konflikter som uppstår kring 

Lotta. Pedagogerna har främst funnits där, för att reda ut det som skett, men inte analyserat varför. 

De har heller inte arbetat aktivt med förebyggande åtgärder, som att vara på plats och vara delaktiga

i hennes lekar och vårt agerande har nog också hängt ihop med vår attityd, våra projiceringar på 

henne som ett ”problembarn”.

     Friberg anger flera olika sätt att arbeta med förebyggande och hanterande åtgärder i 

konfliktsituationer, som alla handlar om kommunikation och empati, bland annat non violent 

communication (Hakvoort & Friberg 2012, s. 64). En form av detta, är det så kallade 

”giraffspråket”, som utvecklades av Marshal B. Rosenberg, som ett sätt att främja kontakten mellan 

egna och andras känslor (Weirsøe 2004). I enkelhet går det ut på att kommunikationen från den som

pratar, i vårt fall en pedagog, ska ske i fyra steg.

1 Iakttagelse – jag säger till barnet vad den kan se ”jag ser att du gråter”.

2 Känsla – vad känner jag inför det jag ser? ”då undrar jag vad som har hänt”.

3 Behov – vad vill jag som pedagog ”jag vill gärna veta vad som hänt”.

4 begäran - ”kan du berätta det för mig?”.

Tanken är, att genom att ändra sättet som en pratar med andra människor också ändrar sitt agerande.

Genom att uttrycka våra egna känslor och behov, så blir vi även mer mottagliga för andras känslor 

och behov.

     Hur pratar jag själv med barnen? Uttrycker jag empati? Om jag ska kunna möta barn och vara en

förebild, så måste jag ju också veta hur jag kan förmedla detta. När jag läser min text, så ser jag inte

så mycket av det i min kommunikation. I situationen i legohörnan låter jag barnen yttra sig, men 

säger själv inte mycket om vad jag själv ser och känner. Jag frågar heller inte Lotta, eller de andra, 

hur de kände, utan jag kommer med en praktisk lösning på vad som kanske är ett känslomässigt 

haveri. Jag tror mycket av vår kommunikation på förskolan är av det slaget. När vi pratar med 

barnen i en konfliktsituation, så säger vi åt dem hur det ska vara, utan att vi frågar hur det känns 

för dem. Vi tror att om vi löser konflikter på detta sätt, ska barnen bli sams. Trots att det är flera år 

sedan situationen, så känner jag hur jag skäms över hur jag agerar. Hur ska barnen kunna 
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kommunicera, om inte jag vet det? Skulle jag göra annorlunda idag? Absolut. Jag säger det inte för 

att verka klok, men jag vet att jag frågar mer efter känslor och berättar vad jag själv vill. Men jag 

vet också, att jag ofta ”löser'” en akut konflikt på liknande sätt, som jag gjorde här. Skillnaden är, att

jag numer följer upp situationen och låter barnen komma till tals, när de lugnat ner sig. Då blir det 

lättare att få en överblick och man kan rätta till de fel man själv begick i situationen.

     Men det är ju inte bara i konfliktsituationer, som pedagogerna behöver uttrycka sin empati. Om 

vi ska arbeta med att stärka barnen, så behöver vi lyfta fram det positiva och överösa dem med 

beröm över det som de gör bra. Även där är Giraffspråket ett bra alternativ. På den punkten brister 

jag i min kommunikation, både med Lotta och Elsa. I mina försök att locka Elsa till lek, så tror jag 

inte att jag på allvar satte mig ner bredvid och försökte tala eller lyssna på henne. På vad hon ville. I

min iver att ”få med” Elsa i leken och gruppen, så lyssnade jag inte på hennes behov, utan på vad 

jag tyckte skulle vara bra. Samma sak med Lotta. Hur ville hon leka? Vad hade hon för tankar om 

vilka som skulle vara med i leken? Och hur tänkte de andra barnen?

     Vi, som är vuxna och pedagoger, tycker ofta att vi vet vad som är bra för barnen, tror vi, och 

därför kanske vi också i många olika lägen kör över barnen. Jan Olav Henriksen, professor i teologi,

och Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, skriver i Etik i arbete med människor om den obalans 

som finns i alla omsorgsrelationer (Henriksen & Vetlesen 2013, s. 231-243).  Målet skall dock vara 

att ”hjälpa barn fram till största möjliga frihet och autonomi i förhållandet till deras egna liv och 

beslut.” (Henriksen  Vetlesen 2013, s. 239). På förskolan befinner sig pedagogerna i en 

maktsituation, eftersom de har ansvar för barnen. Pedagogerna håller en del av barnens öde i sina 

händer och i sin profession tolkar de vad som är ”bäst” för barnen. Men strävan bör vara att de skall

bli så oberoende av pedagogerna som möjligt. När de lämnar förskolan ska de vara fulla av 

tillförsikt och redo att ta sig an världen, som jämbördiga människor i relationer med andra. För att 

nå hit, så måste vi kommunicera och framför allt lyssna till och visa barnen respekt, för att få deras 

empati att blomma. För då kan de även visa respekt mot sina kamrater och då blommar även leken.
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10. Avslutande tankar

Jag har i min essä försökt få fram mina tankar kring lek och barn som har svårt att leka. Men det är 

inte bara barnen som har svårt att leka och med sin kommunikation, utan även pedagogerna. Jag har

försökt skärskåda mig själv i min roll, hur jag har agerat och kommunicerat med barnen och 

kommit fram till att jag är långt ifrån perfekt. Mycket av det vi lastar barnen för i förskolan, är 

sådant som vi som vuxna bör ta ansvar för. Framför allt, så tror jag att det handlar om att som 

pedagog vara närvarande, lyssna på och se barnen samt ge uttryck för sin egen empati och även 

aktivt reflektera över sitt förhållningssätt och agerande. För huvudproblemet är inte barn som inte 

leker, även om det kan vara symptomet som vi ser, det är pedagoger som inte kan ge rätt 

förutsättningar för barnen och möta dem på deras villkor.

     Det har varit givande att skriva om leken och dess förutsättningar och många nya tankar kring 

barn och barns lek har väckts inom mig. Framför allt kommer jag att mer än förr försöka vara med i 

leken på ett närvarande sätt. Jag är en person som älskar att leka, men hur kan jag mer medvetet och

metodiskt använda mina kunskaper för att möta barnen och få dem att leka? Jag fick ett tips, när vi 

var på en föreställning på biblioteket nu under hösten. Det var en dramatiserad bokläsning, dvs. en 

bibliotekarie läste en bok och den andra dramatiserade det lästa. Det var en bok som handlade om 

en hund, som hörde olika saker. Sen fick barnen prova på att klä ut sig och leka med rekvisitan. Det 

var ett enkelt och oerhört effektivt sätt att fånga barnens intresse omedelbart, samtidigt som de 

förmedlade att nu var det lek och vi blev alla hundar, som gjorde som hunden i boken. Men vi 

visade också hänsyn och lät varandra prova rekvisitan. Häftigt. Men det gäller ju också att i min roll

som förskollärare förmedla kunskapen om leken och empatin till mina medpedagoger, vilket blir 

ytterligare en utmaning i allt det andra vi skall göra. Men det är min fulla övertygelse att det går att 

göra och det måste göras. Kanske går det bäst om vi leker att vi är pedagoger som arbetar på en 

förskola och låtsas att vi gör saker som pedagoger gör – det blir skoj!
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