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Abstract  

 

In preschool you often hear the phrase ”no you can’t play with us” from the children. For 

many people it often sounds negative. I will describe a dilemma where I hear this and choose 

to stand on the side of the child  who does not get to play with the others. With my power as a 

preschool teacher I will decide that this child must be allowed to play along. The children who 

first said ”No” changes their minds and decide to allow the other child to play with then. I 

reflect and question my actions and my way of approach. Where my actions right by 

supporting the child into a game, or did I interrupt the other childrens play? 

 

The method I choose to write in, about childrens right to play, is essay. By the interactionistic 

perspective and through my practical knowledge I reflect about the rights and the obligations 

that children have to each other when they play. Therefore I have been researching on how 

peer culture arise in the preschool, the factors that prevent children from being excluded from 

the play and about childrens strategies of playing. The essay also examines questions about 

ethics and standards. Herbert Mead, William Corsaro and Eva Johansson are some of the 

people from the theoretical approach, in which the essay is inspired by. With the help of 

theories and self-reflection I will highlight the dilemma from my perspective and from 

childrens perspective. 

 

The purpose of the essay is to reflect on my main question, which is ”What rights do children 

have when they want to be apart of a play, in the preschool?” My conclusion with this essay is 

that when children are playing they have rights, but they also have obligations to their friends. 

Rights where children see themselves from their own perspective, but also obligations to 

ensure feelings of others, from a different perspective, for example through empathy. 
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Sammanfattning 

 

I förskolans verksamhet hörs ofta frasen ”nej du får inte vara med” från barnen. I mångas öron 

låter det negativt. Jag beskriver ett dilemma där jag hör detta och ställer mig på barnets sida 

som får detta sagt till sig. Med min makt som pedagog bestämmer jag att barnet visst får vara 

med. Barnen som först sagt ”Nej” ändrar sig sedan och låter barnet få vara med ändå. Jag 

reflekterar och ifrågasätter mitt handlande och förhållningssätt. Gjorde jag rätt som stöttade 

barnet in i en lek eller avbröt jag de andra barnens lek?   

 

Metoden jag använder är essä, i vilken jag skriver om barns rätt till lek. Genom det 

interaktionistiska perspektivet och min praktiska kunskap reflekterar jag över vilka rättigheter 

och skyldigheter barn har till varandra. Därav har jag undersökt bland annat hur 

kamratkulturer uppstår, vilka faktorer som bidrar till att barn exkluderas i lek och om barns 

lekstrategier. Essän behandlar även frågor kring etik och normer. Herbert Mead, William 

Corsaro och Eva Johansson är några av de personer som essän inspirerats av i de teoretiska 

utgångspunkterna. Med hjälp av teoretikerna och egen reflektion belyser jag dilemmat ur mitt 

perspektiv och ur barnens perspektiv.  

 

Syftet med essän är att reflektera över min huvudfråga som är ”Vilka rättigheter har barn till 

sin egen lek i förskolan?”. Det som jag har kommit fram till är att barn har rättigheter men 

även skyldigheter till sina kamrater i leken. Rättigheter där barnen ser sig själva ur sitt eget 

perspektiv men även skyldigheter att se andras känslor ur ett annat perspektiv, till exempel 

genom empati.    
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Berättelsen om Milo 

 

”Brr vad kallt det var ute. Det ska bli skönt att komma in och leka, eller vad säger ni?”, ”jaa” 

ropar barnen i kör på varandra. Vi står i den trånga hallen och medan vi klär av oss alla 

vinterkläder säger jag högt så de flesta barnen hör, ”Vi har ingen samling nu. Den har vi före 

lunchen. Ni får leka efter att ha klätt av er och tvättat händerna”. De äldsta barnen, 

femåringarna, är snabbast med att klä av sig, tvätta händerna och börja leka inne på 

avdelningen. De flesta barnen vet med en gång vad de vill leka med för material och de leker 

oftast med samma kompisar. Jag får av mig mina tjocka täckbyxor, hänger upp dem på en 

krok och tvättar mina händer i tvättrummet. Vi brukar samlas för att äta frukt direkt när vi 

kommer in på förmiddagen men idag åt vi den ute. Nu är tanken att vi tre vuxna delar upp oss 

i de två olika rummen på avdelningen. Detta har vi redan bestämt i morse när vi planerade 

dagen. En kollega är inne i det stora lekrummet. Den andra är kvar i hallen och hjälper dem 

som fortfarande klär av sig och jag börjar gå in i ett utav lekrummen.  

 

I rummet finns det en hörna med kuddar och böcker, ett dockhus med leksaksdjur och ett litet 

bord med ”plus – plus” (små byggdelar). Får en snabb överblick över rummet. Det är lugnt 

och ljudnivån är låg, vilket får mig att dras till läshörnan. Jag börjar tänka ut vilken bok jag 

ska läsa högt ur om det är några barn som är intresserade av att lyssna på en bok. Av 

erfarenhet vet jag att barnen kommer dit där en engagerad vuxen finns. Jag hittar snabbt en 

bok och sätter mig med ryggen mot väggen. Kalle och Maja kommer in i rummet, hämtar 

egna böcker och sätter sig bredvid mig. De börjar småprata med varandra men de andra i 

rummet störs inte av det utan leker vidare. Jag funderar på om jag gör rätt som lämnar 

kollegan ensam kvar i hallen? Jag kanske borde hjälpa till att hänga upp de blöta kläderna i 

torkskåpet. Barnen i rummet är sysselsatta med sitt och jag själv känner mig överflödig. Jag 

tänker att vi kollegor borde hjälpa till att dela på arbetet. Det är ändå tjugo overaller och lika 

många par vantar som behöver hängas upp för att torkas. En annan tanke jag får är att det ofta 

tar väldigt lång tid för den kollegan att hjälpa barnen och ordna med alla kläder och hjälpa 

barnen samtidigt. Jag vill gärna ha kontroll över situationer där jag vet att barnen kan behöva 

stöd. Just nu känner jag att jag inte har den kontrollen och jag vet inte om barnen får hjälp och 

stöttning. Dessa tankar infinner sig ofta hos mig vilket får mig att känna skuld gentemot 

barnen som inte blir hjälpta samtidigt som jag inte vill köra över min kollega. Jag vill ju 
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egentligen hjälpa till och känna mig tillräcklig för alla barnen. Min rastlöshet och skuld för 

kollegan tar över och jag lämnar tillbaka boken och går ut ur rummet.  

Min hjälp visar sig behövas i hallen då hen letar efter ett par strumpor till ett barn istället för 

att hjälpa de andra barnen av med sina skor så att de kan klä av sig. ”Jag kan leta efter 

strumpor, det är lugnt, hjälp de andra barnen du”, säger jag i välmening. ”Okej vad bra för vi 

har letat men inte hittat några” svarar kollegan. Jag hjälper Milo av med sina blöta strumpor 

och letar efter torra i lådan med extra kläder, jag stoppar ner handen djupt och hittar två 

stycken strumpor, inte likadana men vad gör det? ”Hade du kul ute på gården Milo?” frågar 

jag. ”Ah vi gjorde snögubbar” svarar Milo och ler tillbaka samtidigt som hen tar emot 

strumporna som jag räcker över.  

 

Milo, som ofta är sist in, skyndar sig på med strumporna och har bråttom in för att få börja 

leka. Milo är tre år och nästan yngst av alla barnen och är den som har det kämpigast med att 

hitta kompisar att leka med. Idag är Milo på glatt humör vilket brukar resultera i att hen har 

lättare att komma in i leken. Till skillnad från hur det ofta brukar vara, då det kan vara många 

konflikter att medla i mellan Milo och andra barn. Kollegan går in på avdelningen och som 

vanligt är jag sist kvar i hallen. Jag gör ett försök att inte tänka för mycket på allt som måste 

göras under dagen. Idag vill jag hinna läsa en bok utan att bli avbruten (även om det var jag 

själv som inte tillät mig börja läsa nyss) tänker jag för mig själv och börjar gå mot lekrummet. 

Jag hinner inte längre än till dörrkarmen förrän när jag ser och hör Michelle och Kim som 

sitter på golvet och som båda tittar upp medan de skriker på Milo. ”Nej du FÅR inte vara med 

Milo”, Milo står framför dem och ser ner i golvet. Hen ser ut att vilja börja gråta närsomhelst. 

Milo säger ingenting tillbaka men står envist kvar och mina tankar går till hur barnen på 

liknande sätt har uteslutit Milo flera gånger denna vecka. Jag blir frustrerad över att de inte 

släpper in Milo i leken, vilket gör att jag följer min impuls och fokuserar på att sätta stopp för 

detta beteende.  

 

Jag tar stora snabba kliv fram till alla tre. ”Vad säger ni? Vadå inte får vara med?”, Michelle 

och Kim ser på mig med anklagande blickar, suckar högt och visar tydligt att de vill vara ifred 

när de samtidigt vänder sig bort från mig. Jag blir så frustrerad av deras nonchalanta beteende 

att orden exploderar ur munnen på mig. ”Om Milo vill vara med så får hen det. Vi kom precis 

in”. Det blir tyst i hela rummet och ingen säger något. Milo bryter tystnaden, ”Jag har en idé, 

vi leker att vi är i skogen och är djur. Jag vill vara en björn”, Michelle svarar ”Nej det finns 

inte plats för en björn här och vi var här först”. Jag blir frustrerad och uppgiven på samma 
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gång men står kvar och jag vet inte riktigt vad jag väntar på. Väntar jag på att Milo inte ska 

vilja vara med i deras lek? Vad ska jag säga nu? Mina tankar avbryts av Michelle som säger 

”Okej du får väl va’ med då…”. Kim ger motvilligt Milo ett leksaksdjur som de leker med 

och sedan ser de på mig med beskyllande blickar men vänder sig snabbt om igen.  

 

Det kommer in fler barn i rummet som smyger sig förbi oss och börjar leka med plus plus. Jag 

vill få kontakt med Michelle och Kim och diskutera vad de nyss sa och att det inte är okej. Jag 

känner mig ignorerad och hjälplös på grund av vad jag nyss sa och gjorde men även av vad 

jag inte gjorde. Om jag väljer att diskutera lekens villkor med barnen nu skulle det bli mina 

ord och värderingar om hur en lek ”ska gå till”. Nej jag måste tänka igenom situationen med 

mig själv innan jag går in i leken ytterligare en gång. Jag går undan och under tiden som jag 

sätter mig ner försöker jag släppa händelsen.  

 

”Kan du läsa den här?” frågar Kalle och sträcker fram en bok till mig. ”Absolut, vill du sitta 

bredvid mig så att du ser bilderna?” säger jag. Jag börjar läsa boken men jag kan inte 

koncentrera mig. Jag har samtidigt ett öga och ett öra öppet för vad som händer borta vid 

Michelle, Kim och Milo. Det gnager en oro i mig som får mig att fundera på om jag tvingade 

dem att leka med Milo och om de påverkas av att jag sitter kvar i rummet? Jag kan inte heller 

släppa de anklagande blickarna som får mig att känna som om jag gjort något fel. Kanske 

gjorde jag fel? Leker de med Milo för att de själva vill det, eller p.g.a. av att jag utnyttjar min 

makt och kliver över deras rättigheter? Men har inte barnen skyldigheter mot varandra och är 

det inte mitt uppdrag att förmedla det till dem? 

Bakgrund 

 

Efter att ha varit verksam som pedagog i förskolan i snart sex år har jag hunnit arbeta i olika 

arbetslag och barngrupper. En sak har alltid varit central i förskolor där jag arbetat och det har 

varit leken. I barnens lek har jag under dessa år uppmärksammat utveckling och lärande 

situationer mellan barn - barn och barn - vuxna. Förskolans styrdokument betonar 

likabehandling, vilket innebär att inget barn eller någon elev får diskrimineras eller kränkas 

utifrån ”diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” 

(Skolverket 2014, s.8). I skolor och förskolor är mobbning och kränkningar oacceptabelt 

vilket står tydligt i våra styrdokument. ”Det är förbjudet för alla som arbetar inom förskolor 
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och skolor att kränka barn och elever” (Skolverket 2016). Därför anser jag att 

likabehandlingsplaner och värdegrundsarbete är viktiga. De behöver implementeras så att den 

kultur som utvecklas på förskolan blir inkluderande men också värnar om barns rätt att sätta 

gränser.  

 

Skolverket beskriver värdegrunden som ett uttryck för de etiska förhållningssätt som ska 

forma förskolan. De anser att ”Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa 

och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i 

verksamheten”. Vidare berättar de hur barn tar till sig etiska värden och normer genom egna 

erfarenheter och upplevelser. Vuxna är förebilder för barnen vilket visar att vuxnas 

förhållningssätt påverkar barnen. Barn ska få en förståelse och respekt för både rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle (Skolverket 2010, s.4). Min erfarenhet är 

att jag i mitt arbete bidragit med utmaningar och lösningar i barns fria lek, samspel, konflikter 

med mera. Situationerna har främst varit i vardagssituationer eller i den fria leken. En del 

gånger har jag inte lyckats med att se till barnens perspektiv, då främst i deras lek. Situationen 

som beskrivs i berättelsen får mig att reflektera över hur viktig leken är men också över 

lekens baksida. En baksida som visar svårigheterna om hur komplext det är att som pedagog 

se barnens behov som individer. Svårigheter som jag tror beror på olika omständigheter som 

till exempel att vi under stora delar av dagen är många barn samlade tillsammans.   

 

Syfte & Frågeställningar  

 

Essän tar utgångspunkt i ovan nämnda dilemma. Det centrala i dilemmat är att ett barn, 

genom en vuxens bestämmelse inkluderas i en lek, fast barnet förmodligen är exkluderad av 

de andra barnen som deltar. Dilemmat är självupplevt och kommer att utgöra essäns material. 

Situationen jag beskriver har jag bevittnat och sett många gånger under de år jag har arbetat 

på förskolor. Jag har tidigare erfarenheter av hur barn medvetet/omedvetet exkluderar och 

grupperar sig i leken. Syftet med essän är att reflektera över barns rätt till att få bevara sin lek. 

Det som blir intressant att belysa är hur barnen kan eller bör göra för att få leka på sina egna 

villkor, utan att någon utanför leken bestämmer.  

På den avdelning där dilemmat utspelas har jag sett och uppfattat barns olika tillvägagångssätt 

i leken. När barnen exkluderade varandra i leken handlade det många gånger om rådande 

normer, såsom ålder, makt och relationer. I essän kommer jag att fokusera på några faktorer 
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som handlar om tillträde i leken. Jag kommer pendla mellan att diskutera barnets rätt till att 

exkludera, men också barnets rätt till att få bli inkluderad.  

 

Mina huvudsakliga frågor är:  

 

1. Vilka rättigheter har barn till sin egen lek i förskolan?  

2. Vilken påverkan har den rådande kamratkulturen och etiska förhållningssätt för barns 

lek?  

3. Hur kan pedagogers förhållningssätt och praktiska kunskap få betydelse för barns 

interaktion i leken?  

 

Metod 

 

Min uppsats är skriven i en vetenskaplig essäform. Jag utgår från min arbetserfarenhet där jag 

arbetat med barn i olika åldrar på många förskolor. Maria Hammarén, docent i teknologi, 

skriver i sin bok Skriva – en metod för reflektion (2001) om vikten av att iaktta sig själv med 

distans. Hon beskriver hur vi genom språket uppfattar oss själva och världen. Genom att vi ser 

oss själva ur ett annat perspektiv får vi insikt i att vi skapar en identitet som ”öppnar upp”. Det 

är när vi öppnar upp oss själva som vi kan tänka kritiskt. För att nå ett kritiskt tänkande 

behöver vi använda språket och skrivandet för att vidare se på oss själva utifrån (Hammarén 

2005, s. 14). Under skrivandets gång kommer jag att iaktta berättelsen med distans och ur 

olika perspektiv. Ett perspektiv är att reflektera över pedagogens roll och min ambition är att 

så långt som det är möjligt se situationen ur barnens perspektiv. Genom att reflektera och 

analysera mitt och barnens handlande kommer jag under processens gång att kritiskt 

reflektera över saker som jag ser nu efteråt, men inte såg just då.  

 

Den norska journalisten och författaren Jo Bech-Karlsen skriver hur ”skrivande är bearbetning 

och reflektion” (Bech-Karlsen 1999, s.15). I sitt skrivande har han kommit fram till att 

reflektion uppstår när man bearbetar och arbetar med sina erfarenheter. Vidare menar Bech-

Karlsen att essä står för öppenhet, ett sökande och att reflektera. Öppenheten bygger på en 

inbjudande dialog som tar med läsaren på en upptäcktsresa. Essäskrivandet är personligt och 

ses inte som en avlutad text. Det handlar om att författaren är ”på väg” i sökandet genom en 

process. Processen är när tänkandet framträder i textskrivandet. Reflekterandet ska gå att följa 

utifrån en personlig erfarenhet (ibid. s.45ff).  
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Genom att jag skriver essä kommer jag att reflektera kring min erfarenhet och kunskap som 

pedagog. I mitt sökande av att skriva och läsa kommer jag att se kritiskt på dilemmat och 

genom reflektion hitta viktiga tankar. Tankar som jag sedan kan ta med mig i mitt fortsatta 

yrkesliv. Därför kommer praktisk kunskap ses som en viktig del av denna text. En annan 

central utgångpunkt jag har valt är det interaktionistiska perspektivet, som härrör till stor del 

från det sociokulturella fältet. Genom perspektivet kommer jag att undersöka samspel mellan 

individ, omvärld och miljö. Med hjälp av mina valda perspektiv kommer jag att reflektera och 

undersöka mina frågeställningar. 

 

Lotte Alsterdal är forskare med inriktning på den praktiska kunskapens teori. Alsterdal skriver 

i artikeln ”Essäskrivande som utforskning” hur den vetenskapliga essän kan delas upp i tre 

delar. Den första delen är berättelsen utifrån erfarenhet och den andra delen är egna tankar 

och frågeställningar. Tredje delen består av att se detta egenupplevda och personliga utifrån 

andra perspektiv. Alsterdal ser essäskrivandet som en lärprocess i praktisk kunskap. Denna 

lärdom når vi genom ”träning, tankearbete och något annat”. Något annat är det skapande 

som sker i möte med texten. Essäskrivandet som metod vill Alsterdal ska synliggöra 

reflekterandet kring praktisk kunskap (Alsterdal 2014, s.53ff). Min essä följer denna tredelade 

princip som Alsterdal beskriver. Jag börjar med att beskriva berättelsen. Utifrån den 

formulerar jag frågor som jag sedan belyser genom olika perspektiv i mina reflektioner. 

 

Etiska överväganden 

 

Berättelsen jag utgått ifrån har jag varit med om i praktiken på en arbetsplats. Detta medför att 

jag ställs inför etiska frågor och ställningstaganden. Av respekt för att de individer jag använt 

som exempel inte ska vara igenkännliga så är samtliga namn och kön är fingerade. Händelsen 

utspelade sig för många år sedan på en förskola och för att anonymisera så långt det går, 

beskrivs miljön i berättelsen på ett sätt så att den inte ska gå att känna igen sig i. Huvudsyftet 

och kärnan finns kvar.  
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Barns interaktion i leken 

 

Philip Hwang och Björn Nilsson, båda professorer i psykologi, har olika erfarenheter kring 

barns utveckling. De skriver i sin bok Utvecklingspsykologi (2011) om filosoferna George 

Herbert Mead och Charles H. Cooley. Mead och Cooley var bland de första företrädarna av 

det interaktionistiska perspektivet i början på 1900- talet. Perspektivets kallas ursprungligen 

för symbolisk interaktionism som innebär att människan aktivt tolkar budskap, situationer och 

relationer. Tolkningen sker oftast i samspel (interaktion), där människor ”förstår samma sak 

på samma sätt”. I sin tur leder detta till att man hittar gemensamma föreställningar som gör att 

sociala situationer blir meningsfulla. Synsättet inom interaktionism är delvis att människan är 

en social varelse. Det framgår att vi blir människor först när vi ingår i en social värld med 

sociala relationer. I dessa situationer lär vi oss om olika rollers, relationers och fenomens 

betydelse, som sedan är av vikt för samspel till andra människor. Människans beteende 

bestäms utifrån hur förväntningar, roller och status är uppbyggt i samhället. Samhällets 

normer blir avgörande för individens självbild och jaguppfattning (Hwang & Nilsson 2011, s. 

69). I efterhand reflekterar jag över mitt agerade i berättelsen där jag bestämde att Milo skulle 

få vara med i leken. Detta lade jag fram som en förväntning på Michelle och Kim. Min känsla 

säger mig att de nog blev så påverkade av min uppmaning att de till slut låter Milo vara med. 

Jag tolkar det som att de såg mig som en vuxen och pedagog i en situation där de inte hade 

något annat alternativ än att säga ja till att låta Milo vara med i leken.  

 

George Herbert Mead var en interaktionist och socialpsykolog. Han studerade barns och 

vuxnas självbild och jaguppfattning. Mead menar att barn och vuxna utvecklas genom 

samspel och vårt handlande utgår från hur vi känner för den personen vi vill möta. Har två 

personer något gemensamt övergår det till att få en stor symbolisk betydelse. Mead använder 

rolltagande som ett nyckelbegrepp. Han menar att barn måste göra sig själva till objekt och 

kunna se sig själv utifrån för att kunna ”utveckla en medvetenhet om sig själv”. I rolltagandet 

sätter de sig in i någon annans position och bildar sig egen uppfattning om hur andra uppfattar 

situationen. När barnet gör detta övertar det den andra individens attityder och 

förhållningssätt. Barnet internaliserar och identifierar sig sedan med de viktigaste personerna i 

barnets värld (ibid. s.69). Michelle och Kim använde inte detta rolltagande för att se det hela 

ur Milos perspektiv. De kunde se sig själva i sin lek och att de inte ville bli avbrutna. Jag tror 

att de var medvetna om Milos vilja och känslor eftersom de var bland de äldsta barnen i 

barngruppen. De barnen som varit på avdelningen en längre period, har varit med i många 
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diskussioner om hur man är en bra kompis. Barnen var väl medvetna om förhållningssättet vi 

hade under den tiden, vilket var att inte lämna någon kompis utanför. Under en längre tid hade 

avdelningen haft regler kring om man får lämna någon kompis utanför eller om det var okej 

att leka ifred. Under tiden jag arbetade där försökte vi vuxna skapa en miljö där alla barn blev 

välkomnade av varandra in i den fria leken. 

 

Barn får bilder av sig själva i samspel med andra barn och vuxna. Det är därför nödvändigt för 

barnets självbild och positiva jaguppfattning att andras attityder och förhållningssätt är 

positiva, vilket hjälper barnet i sin identitetsutveckling (Hwang & Nilsson 2011, s.70). När 

barnet blir äldre närmar sig den närmsta omgivningens attityder de attityder som råder i 

samhället. Mead kallar detta för den generaliserande andre. Mead redogör för barns 

jagmedvetande som tar sin början i de vuxnas uppfostran inför barnets utveckling av sin 

identitet. Han förklarar det som en process kring subjektsjag och objektsjag där ”miget” 

(objektsjaget) står för andras attityder och förhållningssätt som barnet tar efter genom 

rolltagandet. Det handlar även om samhällets normer, regler och värden. ”Jaget” 

(subjektsjaget) representerar barnets egna initiativ och oberoende av andras synpunkter. I 

denna utveckling kring jagmedvetandet utvecklar barnet objektsjaget och subjektsjaget 

samtidigt. Slutligen menar Mead att medvetande och självuppfattning är sociala processer 

vilket innebär att människan ständigt måste befinna sig i dialog med andra för att kunna 

fortsätta att utveckla en identitet och upprätthålla ett ”jag” (ibid. s70). I berättelsen tolkar jag 

det som att både Michelle och Kim tog egna initiativ och var starka individer som stod upp för 

sin vilja. Även om det är viktigt att utveckla ett jag så instämmer jag med Mead kring att 

dialogen är viktig. Genom dialog kan man förstå varandras uppfattningar och minskar risken 

för missförstånd. Min dialog med barnen gjorde att jag visade en attityd där jag inte visade 

Michelle och Kim förståelse. De sa att det inte fanns plats för någon mer. Idag hade jag agerat 

genom att prata och lyssna till alla tre. Det hade visat mig vilken självuppfattning barnen hade 

och att de kunde argumentera för sin lek genom sina subjektsjag. 

 

Mead publicerade aldrig sina tankar. Istället finns det insamlat material av Meads elever från 

alla hans föreläsningar. Texterna beskrivs i boken Medvetandet, jaget och samhället (1976). I 

boken tar Mead upp jaget, som inte finns från födelsen, vars utveckling grundar sig i ”den 

sociala erfarenhets- och aktivitetsprocessen”. I processen är en viktig aspekt kommunikation. 

Kommunikationen yttrar sig genom ett visst beteende i riktning till andra men även sig själv 

som objekt. Mead påpekar att man kan höra utan att lyssna, se saker men inte lägga märke till 
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det och göra saker man ibland inte är medveten om att man gör. När våra reaktioner riktas 

mot någon annan och vår reaktion blir en del av vårt beteende, hör vi oss själva, reagerar, 

svarar och talar vi till oss själva (Mead 1976, s.109f). Jag känner igen beteendet att höra men 

inte lyssna och att se saker fast man egentligen inte lägger märke till det. När jag som 

pedagog hörde barnen skrika ”Nej du får inte vara med” lyssnade jag inte på vad de 

egentligen menade. Jag tog för givet att det jag hade hört var fel och öppnade inte upp till en 

dialog, vilket hade kunnat bidra till att jag lyssnade och såg den bakomliggande orsaken. Idag 

hade jag öppnat upp för en dialog genom att ställa frågor så att jag visste vad som hade hänt 

innan jag bestämt mig för hur och varför jag skulle agera. I berättelsen låter jag känslan av 

ilska ta över mig i just den stunden. Jag ställde en fråga men väntade inte på svaret. Idag hade 

jag väntat på att få ett svar av barnen. De pratade om att det inte fanns plats för en björn i 

deras lek. Jag hade därför pratat med Milo för att få hen att förstå att det inte fanns plats, eller 

så skulle jag försökt att skapa mer plats i rummet eller en plats i leken. Genom att finnas där 

som en vuxen och att prata med barnen i deras konflikt kunde jag ha bidragit genom att stötta 

alla tre och inte bara stått på Milos sida. Stöttningen hade varit att lyssna, prata, diskutera och 

komma överens så att det känts bra och att vi då hade rett ut alla frågetecken som fanns. 

 

I konversationen använder vi vår medvetenhet till att följa upp vad vi sagt med hjälp av 

gester. Vidare tänker vi på vad vi vill säga och vad vi vill göra utifrån vad den andre personen 

svarar. Mead beskriver hur vi kan säga något otrevligt och direkt efteråt inse att det var elakt, 

vilket innebär att tänkande är en förberedelse inför en social handling. Tankeprocessen är en 

inre konversation som sedan i talspråket behöver respons från den andre för att det ska bli ett 

samspel mellan individerna (Mead 1976, s.115). När jag hörde att barnen skrek på sin kamrat 

blev jag häpen och arg. Eftersom mina känslor bidrog till att jag handlade och sa ”alla får vara 

med” tänkte jag inte på att det var elakt sagt. Det är först långt efteråt som jag funderar på om 

det jag sa egentligen betydde något annat och inte var till hjälp för Milo, som var min 

intention och första tanke. Jag tänker att en pedagog som kommer och bestämmer hur och 

med vilka barn ska leka i en fri lek är elakt. Det blir elakt på grund av att jag intar en 

maktposition där jag bestämmer över Michelle och Kims lek. Jag kan också se det som att det 

var elakt mot Milo att driva in hen i leken. För jag visste ju inte om Milo fick vara med i leken 

på riktigt eller om det bara var för syns skull, inför den vuxne (som i detta fall var jag). 

Återigen kom mina känslor att spela en roll i mitt tänkande hur jag ville hjälpa Milo. Under en 

tid hade Milo inte fått varit med i Michelle och Kims lek. Jag tyckte att jag hade hittat ett 
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tillfälle där de inte kunde säga nej och då skulle Milo som försökt flera gånger själv, äntligen 

få vara med.  

Vem får leka? 

 

Annica Löfdahl är docent i pedagogiskt arbete. Hon har skrivit boken Kamratkulturer i 

förskolan – en lek på andras villkor. Hon skriver bland annat om barn i förskolan som 

utvecklar kamratkultur. Detta skapas av barn som går långa perioder i förskola tillsammans. 

Hon tar upp den amerikanske psykologen William Corsaro och hans syn på kamratkultur. I 

hans forskning ser han det som ett sätt att beskriva barnens perspektiv och tolkningar i 

kulturen som barn vistas i. Kamrater är de barn som de blir mest bekanta med i olika grupper, 

till exempel på förskolan. Corsaro, genom Löfdahls översättning, menar att kamratkultur ses 

som en ”uppsättning av handlingar eller rutiner, artefakter, värderingar och funderingar som 

barn skapar och delar i interaktion med varandra” (Löfdahl 2007, s.15). På förskolan pågår 

processer där normer, värden och attityder synliggörs i bland annat leken. Det man ska tänka 

på är att denna process ser olika ut i olika kulturer och ändrar sig över tiden. Förskolans 

kamratkultur även kallad gemensamma sociala kunskapssystem, innebär att barnen får 

kunskaper om sin egen och andras statuspositioner, vem som får vara med och leka, vem som 

bestämmer och hur man är mot varandra (Löfdahl 2007, s.15). Mitt uppdrag som pedagog är 

att ge barnen dessa kunskaper om värderingar och att implementera normer som något alla 

ska vilja ta till sig och använda. För att vilja använda sig av gemensamma värderingar 

behöver dessa bli en del av den rådande kulturen både bland barn och vuxna. Jag anser att det 

är viktigt att dessa ändringar görs på ett positivt sätt. Till exempel om rutiner eller regler kring 

något ändras så ska det fortfarande vara inkluderande för alla.  

 

Michelle och Kim i berättelsen var äldre än Milo vilket gav de vissa fördelar i leken. De visste 

om sin status och sina roller i förhållande till barngruppen. De sa aldrig att det var därför som 

Milo inte fick vara med, men min kunskap kring kamratkultur säger mig att barn lär sig 

snabbt att inse vilka de kan utesluta och inte. Genom ålder tog de makt över de yngre och 

bestämde att den som var yngre inte fick vara med. I barngruppen jag arbetade i var ålder 

tillsammans med egenskaper och kompetenser något som var makt. Åldern i sig gav inte alltid 

makt. Det fanns andra femåringar som inte hade lika stor makt som Michelle eller Kim. 

Samtidigt som jag skriver min essä reflekterar jag över barns rätt att säga nej och om makt är 

något dåligt? I denna barngrupp var makt bra om man var fem år och hade mycket fantasi och 

var lekkompetent. Kamraternas egenskaper gav tillgång till saker som gynnade deras lek 
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vilket även det gav makt. Tillsammans var de starka och de äldre lekte ofta tillsammans. 

Oftast så var makt inte något dåligt utan användbart i olika lekar och gruppkonstellationer. Jag 

kan se att barn som har makt men som inte vet hur de ska hantera den behöver stöttning. Det 

betyder i mina ögon att de har rätt till makt och därmed även rätt till att säga nej och själva 

bestämma över sin lek.  

 

Kamratkulturerna är uppbyggda av handlingar och interaktioner där språket används som ett 

redskap. Med hjälp av språket kan barn förhandla och förmedla innehållet i sin kultur. Vidare 

ger det barnen en trygghet där de tolkar och testar händelser som de varit med om. De olika 

normer och värderingar barn möter använder de i leken för att göra dem begripliga och 

hanterbara. Corsaro använder sig av begreppet tolkande reproduktion. Detta innebär att 

barnen leker att de tar efter det som de hör vuxna, i förskolan, hemmet och i samhället säger 

och gör. De tar till sig, omkonstruerar det på sin nivå, överdriver och imiterar vuxenroller. De 

leker maktförhållanden där den vuxne bestämmer, de leker bråkiga och elaka och testar 

förbjudna saker. Barn kan inta olika roller och genom det sätta sig in i någon annans situation. 

De bildar sig en egen uppfattning om hur den andre personen uppfattar det. Det är viktigt att 

vuxna förstår sammanhanget om barns deltagande i kulturen. Barn har möjlighet ”att bidra till 

ett bättre och förändrat samhälle, både här-och nu och i framtiden” (Corsaro 2005, se Löfdahl 

2007, s.16ff). 

 

Michelle och Kim antas av mig veta hur Milo såg och kände sig. De såg på Milos kroppsspråk 

när hen sänkte huvudet och fick tårar i ögonen. Hela stämningen i rummet utgav en besvikelse 

från Milo. När jag ser det ur Michelle och Kims perspektiv förstår jag att de ville vara ifred. 

De hade hittat varandra som lekkompisar, hittat en plats dit de kom först och sedan startat en 

lek. Har de inte rätt till att fortsätta leken de påbörjat och beskydda den från andra? För att 

försvara sin lek utan att behöva bli avbrutna är det enklaste och mest konkreta för dem att 

säga ”nej”. Ett nej vet barnen i denna grupp vad det innebär då vi hade ett projekt kring 

värdegrundsarbete och hur man är en bra kompis. Trots att barnen var medvetna om 

”reglerna” som vi skapat tillsammans med barnen valde de att säga nej. Ser jag det ur Milos 

perspektiv så accepterade inte hen ett nej. Milo stod på sig och ur mina ögon så visste hen om 

att, främst vi vuxna, ville ha ett accepterat förhållningssätt bland barnen där ingen blev 

utesluten.    
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Forskaren Mikael Jensen har tagit del av William Corsaros forskning och studier. Corsaro är 

forskare i barndomssociologi. Corsaro menar att kamratkulturer kan växa sig så starka att det 

blir svårt för någon utomstående att komma in i leken. Han beskriver hur barn, som han har 

pratat med, tycker att vuxna har makt över dem och är kontrollerande. Vidare försöker barnen 

ta makt över sin egen grupp för att kunna kontrollera sin lek. Barn hittar strategier för att 

komma undan regler och hittar gärna platser där de får vara ifred utan vuxnas övervakning. 

En strategi är att de vill undvika att plocka upp efter sig och en annan där de håller sina 

kamrater utanför leken (Corsaro 2005, se Jensen 2013, s.187). När jag såg och hörde Michelle 

och Kim säga till Milo att han inte fick vara med blev jag frustrerad. Jag tyckte inte att de 

hade rätt att säga nej till Milo på grund av att jag under veckan flera gånger hade hört dem 

säga nej till Milo. Nu när jag vet att barn gärna hittar strategier för att komma undan regler 

och vuxnas övervakning, så skulle jag vilja veta vad Michelle och Kims orsak var till att de 

sade nej. Var det för att de fortfarande ville behålla kontrollen över sin lek eller var det något 

hos Milo som de inte tyckte fungerade i leken?    

 

I Corsaros studie (2005) forskade han kring barns lekstrategier. Han kom fram till att vuxna 

använder verbala sätt att fråga om tillträde i leken. Det kan vara frågor som ”Får jag vara 

med?, ”Vad gör ni?” eller börjar med att säga ”Hej”. Barn vill gärna ha distans och värnar om 

sitt fysiska rum. De låter inte någon komma för nära inpå, det kan ses som ett regelbrott, 

vilket gör att barn väljer andra strategier än verbala. De vanligaste är de indirekta där barnen 

börjar leka en likadan lek som de vill ingå i, fast de leker den bredvid istället om de inte får 

vara med direkt. En strategi är att barnen cirklar och rör sig runt leken de vill ingå i, detta kan 

de göra en lång stund. Det finns ett sätt som kallas lekstörande inträde där barnet som vill vara 

med tar en leksak eller stör de som leker, för att på så vis komma in i leken. Andra 

lekstrategier kan vara att barnet erbjuder en leksak till den de vill leka med, föreslår en annan 

lek, hänvisar till vänskap, hänvisar till vad någon vuxen säger, eller hävdar ägande av plats 

eller objekt. Alla strategier är inte framgångsrika som till exempel att ta en leksak ger oftast 

en negativ respons. Det Corsaro såg som gav positiv respons var att producera en egen variant 

av leken som man vill ingå i men inte fått. Han menar att barn lär sig genom att prova sig 

fram, vilka strategier som fungerar och inte. Alla försök gör barnen mer kompetenta i sin 

kommunikation. Ett barn kan vara kompetent men begränsad av olika faktorer som kön, 

etnisk bakgrund och ålder. Barn hittar oftast en grupp att ingå i men det är sällan ett barn 

tillhör flera grupper (Corsaro 2005, se Jensen 2013, s.194).   
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Som vuxen kan jag inte veta men jag tolkar och antar att det måste ha känts jobbigt för Milo 

när hen fick ett nej och jag tror det gav en känsla av övergivenhet. Corsaro menar att barn 

oftast har en grupp att ingå i men att det är sällan att ett barn tillhör flera grupper. Milo hade 

inte någon grupp att ingå i och fick ett ytterligare nej den här dagen. Det måste vara 

frustrerande att inte tillhöra någon grupp och speciellt om det är svårt att ta sig in i olika 

grupper. Som pedagog accepterade jag inte då att någon nekade ett annat barn att vara med. 

När jag i berättelsen kom in i rummet såg jag Milo som såg ut att vara tårögd. Trots att de sagt 

nej till Milo flera gånger den veckan stod Milo kvar och väntade på något istället för att 

avvika och gå därifrån. Ur Milos perspektiv var det nog så att hen hade en tanke om att få 

vara med och försökte komma in i leken själv genom att använda en lekstrategi. I den 

konflikten som jag gick in i såg jag inte vilken strategi som hade använts eftersom att jag var 

kvar i hallen när Milo gick in i lekrummet. Tidigare hade jag sett Milo försöka leka med andra 

barn genom att ge bort leksaker eller komma med nya idéer och förslag på lekar. Den här 

gången tolkade jag det som att Milo inte accepterade ett nej och stod därför kvar för att 

markera sin envishet av att vilja vara med. Mitt handlande av att inte ha hjälpt Milo tidigare 

under veckan, då jag sett hur hen försökte leka, gav mig nog dåligt samvete. I efterhand så 

tänker jag på hur det hade blivit om jag hade stöttat Milo i att acceptera ett nej. Av påverkan 

från det som jag sett tidigare så beslutade jag att Milo skulle få vara med, annars visar jag 

Michelle och Kim att det är okej att säga nej till någon. Om jag hade stöttat Milo i att erövra 

en strategi som fungerar hade hen kanske ändå fått ett nej just den gången. Med hjälp av 

kunskap om barns olika strategier kommer jag i mitt framtida arbete stötta barnen på deras 

nivå och ta reda på (genom reflektion i arbetslaget och med barnen) var min, mina kollegors 

och barnens gräns går när man vill säga nej till någon kompis.  

 

Jensen har översatt Corsaros begrepp ”tolkande reproduktion” som ”interpretativ 

reproduktion”. Därav tar Jensen även upp det Corsaro kallar det interaktiva rummet. Detta 

speglar den sociala miljö där barnen samspelar i leken. Barn är måna om att skydda det 

interaktiva rummet från intrång och störningsmoment utifrån, som till exempel andra barn 

eller vuxna. För vuxna kan det framställas som själviskt att barn exkluderar andra barn och 

inte kan samarbeta. Leken ses som skör. Barn vill värna om den och skydda sig från att bli 

avbrutna. Han menar att om barn blir avbrutna för ofta kan de lika gärna låta bli att leka på 

grund av att lek kräver lugn, möjlighet och fokusering. Barn är bra på att samarbeta om de kan 

hålla liv i en lek och kan leka länge. ”De som leker länge blir bra på att samarbeta” Corsaro 

2005, se Jensen 2013, s.189).  
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För Michelle och Kim var störningsmomentet Milo. När jag som pedagog kom och avbröt 

deras diskussion ville inte Michelle eller Kim prata med mig. De tittade på mig och vände sig 

om. Antagligen för att de inte ville bli störda och för att visa att de ville skydda sin lek. I 

början var min tolkning att de såg på mig med anklagande blickar. I själva verket kanske de 

ville visa mig att de ville vara ifred och att jag inte skulle lägga mig i. Det jag inte gjorde med 

Michelle och Kim var att lyssna på dem. Deras kroppsspråk visade att de av någon anledning 

inte ville att Milo skulle var med. Jag inser i efterhand att jag var för snabb i min tolkning av 

situationen. Jag antog att de hade något emot Milo och exkluderade hen. Michelle och Kim 

lekte ofta tillsammans och helst ensamma. De hade sin egen lilla grupp och det var sällan de 

splittrade sig, men då och då lekte de även med andra. Milo försökte ofta komma in i deras 

lek, som även många andra barn, men det var inte alltid så lätt för något av barnen på 

avdelningen. I min berättelse var det barnen Michelle och Kim som jag ur mitt perspektiv såg 

som maktdrivande. Det var de som ville bestämma lekens utformning, vilka som fick vara 

med, vad de skulle leka med mera. Nu var inte detta någon lek, snarare en konflikt där de inte 

kom överens. Barn behöver få leka sina upplevelser och erfarenheter men inte på någon 

annans bekostnad, på ett sätt där Milo lämnades utanför. Min tolkning är att barn behöver ta 

eget ansvar över ”fri lek” och det menar Corsaro att man gör bäst om man inte avbryter 

barnen. Jag instämmer med Corsaro om att inte avbryta men jag vill som pedagog kunna ha 

uppsikt i den mån det går över barnen. Om jag har uppsikt kan jag prata med barnen och se 

när deras strategier går över en gräns för vad som är okej och inte. Jag håller dock inte med 

Corsaro om att en lek kräver ”lugn, möjlighet och fokusering”. Min erfarenhet säger mig att 

barn kan komma på lekar även när de är ofokuserade och när de är i rörelse eller en rörig 

omgivning. 

 

En viktig faktor för att det inte ska uppstå koordinations- och kommunikationsproblem är 

gruppstorleken. I en välfungerande grupp behöver man träna på samverkan, vilket gäller både 

barn och vuxna. Detta medför att barn värnar om att ha kvar förutsättningarna i gruppen. 

Därför stänger de ute andra barn ibland som de brukar leka med. Det blir svårt för barn att 

komma in i en lek eller kamratgrupp men det är inte omöjligt (Jensen 2013, s.190). Jag vet 

inte vad det var som gjorde att Milo sökte sig ofta till just Michelle och Kim. Det jag kunde se 

var att de lekte roliga lekar och var omhändertagande när man väl fick komma in i deras 

grupp. Milo fick vara med ibland men då var det ofta på de andra barnens villkor.  
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Psykologen, familjeterapeuten och barnkulturvetaren Margareta Öhman skriver i boken 

Hissad och dissad – om relationsarbete i förskolan (2009) om barns relationer med fokus på 

kränkningar och uteslutningar. Hon beskriver hur vuxna inte kan ta barns perspektiv fullt ut 

men går inte in djupare kring det mer än att vi kan närma oss perspektivet genom att inta 

barns livsvärld. Barns livsvärld utgörs av deras unika förståelse och erfarenheter från deras 

levda liv. Det handlar även om barns intryck, känslor, tankar, och önskningar. Hon beskriver 

vidare hur pedagogen kan observera barnet genom att ställa sig frågor som; vad har barnet för 

avsikt? Vad menar barnet? En pedagog som har förmågan att läsa av barns intentioner och 

upplevelser kan agera. Pedagogen kan agera och svara på ett sätt som påverkar barnets 

upplevelse av en situation där barnet befinner sig med sina kamrater (Öhman 2009, s.17).  

 

Jag intog Milos livsvärld där jag såg barnet som inte fick vara med. Det var Milos tankar, 

känslor och önskningar som jag såg till. Jag läste av Milos intentioner men inte Michelles 

eller Kims. Idag hade jag agerat annorlunda genom att observera barnens avsikter tidigare. 

Samtidigt är det svårt för att ett sådant här dilemma kan uppstå trots att jag är förberedd och 

medveten om varför barnen exkluderar andra. Om jag är förberedd så kan jag i en dialog med 

barnen komma fram till vad som är mest rättvist och det bästa att göra i just den situationen. 

Jag behöver egentligen inte stå själv i dilemmat och bestämma något eftersom det är barnens 

diskussion och jag ska inte komma med något ”svar” för hur de ska leka. Svaren har de oftast 

redan själva. Jag hade kunnat ställa frågor till alla tre barnen men först frågat Michelle och 

Kim ”Vad tänker ni nu?”. De hade getts en möjlighet att svara och jag hade visat att jag 

lyssnade och brydde mig. Jag hade också visat att barnen har ett eget ansvar över sina beslut. 

Om jag hade lyssnat så tror jag att jag hade agerat annorlunda och låtit Milo exkluderas ur 

leken. Dels för att de var där först och hade påbörjat en lek. Jag borde ha hjälpt Milo att leka 

med något eller någon annan istället.    

 

Öhman diskuterar vidare kring pedagogernas tankar när det gäller uteslutningar. Ska man 

ingripa och stoppa utanförskap eller ses det som naturligt eftersom det är så vanligt 

förekommande? Detta kan medföra att barnen ser och lär sig att vuxna accepterar 

uteslutningar. För att stoppa ett pågående beteende är det viktigt att pedagoger är medveten 

om barnens tendenser och visar en inbjudande attityd. Öhman skriver om pedagogen och 

forskaren Tullgren som menar att en inbjudande attityd kan vara när barnen bjuder in till lek. 

Då ska man som pedagog visa intresse, erbjuda hjälp och stöd, lämna maktrollen och gå in i 

en demokratisk roll (ibid. s.18). Min pedagogroll i situationen var inte inbjudande till lek. 
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Barn som blir påtvingade en kompis genom att en vuxen säger det tror jag tappar förtroendet 

för den vuxna. Jag tar mig inte tiden till att fråga varför Milo inte får vara med. Jag hade 

kunnat hjälpa till att hitta en lösning så att fler fick plats, hittat en roll till Milo eller ändra i 

miljön på något sätt för att göra det inkluderande för fler barn.  

 

Öhman tar upp pedagogen Paley som införde regeln ”Alla får vara med”. Genom många 

diskussioner och samtal med barngruppen om att inte lämna någon utanför tog barnen till sig 

detta. Pedagogen uppmuntrade barnen när de tog nya egna initiativ vilket fick effekt. Barnen 

lekte med andra barn som de aldrig lekt med tidigare och de testade på olika lek strategier 

(Öhman 2009, s.196). Att arbeta med värdegrund tror jag är grunden till att få en bra 

kamratkultur. Det är barnen som befinner sig i kulturen vardagligen och ska då vara med i 

diskussioner kring hur man vill ha det på sin avdelning på förskolan. Min erfarenhet säger 

mig att regler skapar en norm som barn hittar strategier att komma runt. När barnen är 

delaktiga får de ta ansvar och kan då senare ta ansvar för sina handlingar. Genom att diskutera 

med barn och komma överens om ett förhållningssätt så blir det lättare för barnen att förhålla 

sig till och hantera konflikter. Konflikter som kan lösas av dem själva på ett sätt så att de får 

säga nej men inte på ett sätt som blir uteslutande eller kränkande för andra. Det kan vara att 

barn säger nej just för stunden av olika orsaker, vilket inte betyder att de säger nej till någon 

kompis på grund av dennes egenskaper.   

 

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan är två forskare inom pedagogik. De har gjort 

en studie kring barns delaktighet i förskolan. De menar att vuxna kan närma sig barns 

perspektiv genom att ha ett öppet förhållningssätt där vuxna tillskriver barnen en kultur och 

ger de verktyg de behöver för att förstå världen. Barn som känner sig förstådda, hörda, sedda, 

att någon tar tillvara på deras intressen, förstår deras bemötanden och att detta möts av respekt 

anses ha inflytande. Har barn inflytande så är de delaktiga (Pramling Samuelsson & Sheridan 

2003, s.70). För att barn ska kunna föra sin egen talan är en förutsättning att de är delaktiga i 

beslutsprocesser och pedagogiska processer. För att vuxna ska kunna tolka och förstå barnens 

perspektiv behöver vuxna ha kunskap om barns kunskapsbildning men även kunna lyssna på 

barnen, att lyssna till språket men även tolka barns agerande. Vuxna behöver ha tillit och 

förväntningar på att barn klarar av uppgifter själva eller med stöd från den vuxne (ibid. s.80).  

 

I berättelsen beskrev jag hur barnen Michelle och Kim nekade ett barn att delta i deras lek. De 

förklarade sina tankar för Milo som ville vara med. ”Nej det finns inte plats för en björn här 
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och vi var här först”. När jag ser det ur deras perspektiv hade de planerat och påbörjat sin lek. 

De hade antagligen en idé om hur leken skulle fortgå och då fanns det inte några planer på att 

det skulle komma ett till barn för att delta. Milo försökte med sin strategi att locka sig in i 

leken och ge förslag på vad hen kunde vara för roll. Michelle och Kim fortsatte med sin 

förklaring till varför Milo inte kunde delta och försvarade sig med att de var på plats först. Jag 

kunde i det läget ha avvaktat och litat på att de hade kommit fram till något själva genom 

deras kompetens och erfarenheter. När vuxna tror på barnen så tror barnen på sig själva.     

 

Barns lärande främjas när pedagoger använder ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt. 

Det innebär att pedagogen använder barns sätt att förstå och erfara och genom variation utgör 

detta ett pedagogiskt innehåll. Pedagogens förståelse för barns sätt att förstå, lära och agera 

innebär att man ser ”relationen mellan barns perspektiv och den specifika mening han eller 

hon uttrycker” (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003, s.81). Pramling Samuelsson och 

Sheridan beskriver vikten av att kunna tolka den mening barn ger världen behöver den vuxne 

sätta sig in i barnens kommunikativa resonemang. De menar att man måste se världen som 

barn ser den för att kunna göra tolkningar utifrån barns agerande och barnets egen intention. 

Vuxnas tolkningar av barns meningsskapande och barns möjlighet att uttrycka sig går ut på att 

man samspelar med varandra. För att kunna göra dessa tolkningar behöver man utvärdera. Det 

finns en strävan av att fånga barns perspektiv genom dokumentation som till exempel foton, 

intervjuer med barnens, barnens alster och videoinspelningar där delaktighet ofta ses som en 

självklarhet. Verktygen som används till dokumentationen behöver utvärderas och analyseras 

för att se förändringar och barns lärande över en tid och för att göra det pedagogiskt 

analyserar läraren tillsammans med barnen (ibid, s.81). Jag avbröt leken genom att säga och 

bestämma ”Om Milo vill vara med så får hen det”. Jag gav även påståendet ”Vi kom precis 

in”. Eftersom barnen inte pratade eller tittade åt mitt håll tror jag att ur deras perspektiv, hörde 

de vad jag sa men de kände sig inte förstådda eller hörda. Jag ville att de skulle acceptera 

Milo som en lekkamrat men jag själv respekterade inte deras bemötande av Milo. Detta 

bidrog till att Michelle och Kim tillslut gick med på att Milo fick vara med. Jag tolkar det som 

att Michelle och Kim ville få ett avslut på konflikten och kunna fortsätta leka utan en vuxens 

inrådan. Jag antar även att de ville göra mig nöjd för att slippa mer ilska från mitt håll. Genom 

att de accepterade Milo i leken så anpassade de sig efter mig, vilket egentligen inte gav någon 

anpassning eftersom jag sedan gick iväg och försvann.  
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Etik & Normer 

 

Eva Johansson är forskare och professor i pedagogik. Hennes bok Små barns etik bygger på 

en studie kring de yngsta barnens vardagliga samspel i förskolan. Den tar även upp etik, 

värden och normer. Johansson beskriver hur förutsättningen för förståelse kring barns etik 

eller barns förståelse för andra barn, ges uttryck genom kroppen. Barns etiska erfarenheter 

betyder inte att man ”måste känna en likadan känsla som den andre”. Barns samspel sker med 

världen, de samlar erfarenheter tillsammans med andra och kan uttrycka sina avsikter i dessa 

möten (Johansson 2001, s.27). En förutsättning för att vi ska förstå andra människor är mötet 

(interaktionen) mellan personer. Johansson menar att pedagoger behöver uppmärksamma 

barnen på andras perspektiv. Vuxna behöver hjälpa barn att få syn på de olika värden och 

normer som pågår i samspel. Detta kan man göra genom att bekräfta barnens solidaritet och 

respekt för varandra (ibid. s.54).  

 

Johansson genomförde en studie där hon kom fram till att barn förstår och använder normer 

”på olika sätt och olika sammanhang”. I studien framkom ett exempel där två barn utesluter 

det tredje barnet ur deras lek. Pedagogen frågar om det tredje barnet får vara med och går 

sedan därifrån utan vetskap om hur barnen tänker eller kommer att agera. Hon förklarar hur 

viktig pedagogens förhållningssätt är även om det är ett svårt etiskt dilemma. Pedagogen vill 

hjälpa barnet in i leken samtidigt som hon visar de andra barnen respekt för deras rättigheter i 

deras lekvärld. Johansson tar upp att pedagogen inte borde ha gått iväg utan försökt hjälpa 

barnet in i leken på andra sätt. Pedagogen skulle kunnat skapa en intressant och utmanande 

lekvärld tillsammans med barnet som vidare skapar en lek som är öppen och inbjudande för 

fler barn (Johansson 2001, s.72).  

 

Ett scenario jag tänkt på, är vad som hade hänt om jag hade börjat leka med Milo. Milo hade 

fått acceptera att Michelle och Kim sa nej och istället fått ett erbjudande av mig om att hitta 

på något annat att göra. Jag hade kunnat starta en liknande lek en bit bort ifrån Michelle och 

Kim. Jag hade kunnat göra leken intressant, rolig och inbjudande för flera barn. Jag skulle 

kunna ha pratat högt med Milo om hens bra egenskaper som jag såg när vi lekte. Att göra en 

lek attraktivt är positivt och de andra barnen får upp ögonen för att leka med andra barn eller 

andra lekar. Michelle och Kim hade kanske fortsatt med att leka sin lek men jag tror att de 

hade sett och hört mig leka med Milo, vilket skulle bidra till att Milo senare förhoppningsvis 

skulle bli en mer attraktiv lekkamrat.  
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Johansson anser att barns nej ska accepteras av andra men med då måste en vuxen vara 

närvarande och stöttande i de situationerna. Hon vill betona att en diskussion med barnen 

skulle kunna utvecklas till att barnen resonerar om olika värden för att de sedan skulle kunna 

komma fram till sin egen lösning på dilemmat (Johansson 2001, s.73). Barnen delar lekvärld 

där de visar varandra hänsyn och gör överenskommelser. Detta påverkas dock av ålder, kön 

och sympati när vi skapar vänskapsrelationer. Vänner har stor betydelse och ett värde för oss. 

Vi ger varandra omsorg, vi litar på varandra och relationerna kan vara djupa, tillfälliga eller 

varaktiga (ibid. s.76). Jag håller med Johansson att barn har rätt att säga nej. Michelle och 

Kim hade rätt att säga nej och mitt agerande hade kunnat vara annorlunda. Jag hade kunnat 

stötta alla tre barnen på ett sätt som fått de att känna sig viktiga, sedda, hörda och accepterade. 

Det svåra i mitt dilemma var att detta hade hänt flera gånger under en vecka och därför gick 

jag enbart på Milos tanke om att få ingå i just den lekgruppen. Vi hade dessutom kommit 

överens på avdelningen om att det inte var okej att lämna en kompis utanför. När jag ser på 

dilemmat nu så måste det varit svårt för barnen att förhålla sig till den regeln vid alla tillfällen 

av fri lek. Om leken ska kallas fri lek så ska de få avgöra vad de vill leka och med vem de vill 

leka. Det är upp till de vuxna att försöka förmedla för barnen hur det känns för den som inte 

får vara med. Jag hade kunnat fråga Michelle och Kim ”Hur tror ni det känns för Milo när hen 

inte får vara med?” eller ”Tänk om det var ni som inte som inte fick vara med?”. Frågorna 

hade antagligen skuldbelagt Michelle och Kim vilket inte heller hade varit bra, men det hade 

nog öppnat upp en del tankar hos dem eftersom att de ofta sa nej till Milo. 

 

Makt är en aspekt av etik som Johansson menar värderas högt av barn. Barn har ofta flera 

olika relationer till sina kamrater där hierarkiska strukturer ”får betydelse för vem de delar 

världar med och hur de förhåller sig till andras anspråk på dem” (Johansson 2001, s.77). I 

Johanssons studie använde barnen sina likheter med varandra till en fördel. Likheterna 

skapade makt medan de barn som inte passade in eller var annorlunda hamnande utanför. Hon 

såg att barn föredrog jämnåriga eller äldre kamrater som ett sätt att hitta gemenskap men även 

för att utesluta andra. Barn som har stort inflytande kan göra att överenskommelser bryts upp 

för att den personen värderas högt. Det barnet med makt hamnar i en position där barnet inte 

behöver förhandla om rättigheter på grund av att det redan finns fasta överenskommelser. 

Pedagogerna måste uppmärksamma barns positioner och se om barn anpassar sig i de delade 

lekvärldarna. I så fall kan det leda till att barns önskan att få vara med övergår till att bli 

redskap för andras vilja (ibid. s.79f). Där jag arbetade fanns dessa hierarkiska strukturer. De 

äldsta barnen fick ofta makten på grund av ålder. De kunde därmed bestämma över de yngre 
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barnen. Det hela slutade med att Milo fick vara med men inte på hens villkor. Michelle och 

Kim var två av de äldsta barnen på avdelningen. Deras sätt att visa att jag skulle gå därifrån 

var att ge mig blickar och sedan vända sig om. Det kan också varit så att de ville att jag skulle 

få Milo att leka med någon annan. Som pedagog var jag inte lyhörd för barnens vilja vilket 

gjorde att de inte kunde eller ville inte kommunicera med mig. Situationen hanterades endast 

utifrån mitt perspektiv vilket jag tror gav barnen press, från en vuxen med makt, att säga ja till 

Milo trots att de egentligen inte ville det. 

 

Johansson tar upp vad forskarna Turiel, Killen, Helwig, Smetana och Nucci (2001) 

gemensamt säger kring den interaktionistiska traditionen. Forskarna framhäver att 

interaktionen med familjen, andra barn och vuxna i omgivningen samt situationen har 

betydelse för barns etik. Etik handlar bland annat om rättvisa, rättigheter och andras väl. Detta 

kallar forskarna för moralkategorier. När forskning görs studerar de hur barn tolkar och drar 

egna slutsatser (Johansson 2001, s.173). Moralkategorierna på denna avdelning var inte 

förankrade hos barnen. Vi hade arbetat med värdegrund men det var något som vi vuxna 

valde att sätta upp som regler. Regler som barnen skulle förhålla sig till. Det innebar att vissa 

av barnen inte förstod innebörden eller betydelsen av de etiska förhållningssätten vi hade 

kring leken. En del barn ville kanske inte gå efter den regeln heller. Tänk att alltid bli tvungen 

att avbryta en lek så fort någon frågar om den får vara med. Likväl som jag tänker på barnet 

som aldrig får vara med någonstans.  

 

I undersökningen som Johansson genomförde framkom det normer som bland annat att de 

som först skapade leken eller det gemensamma projektet har rätt till det och avgör 

förutsättningarna och vem som skall delta, de som är starkare har/får rätt att bestämma om 

barns delade världar och barns delade världar ska respekteras av den som är utanför. Det 

framkom även normer kring trohet och omsorg där de vårdar och värderar relationerna. Detta 

engagemang hos barnen måste vi vuxna uppmärksamma barnen på genom att ha en öppen 

dialog där barnen stöds i sina samspel (ibid. s.86).  

 

Under de år jag arbetade på den här förskolan såg jag olika versioner av kamratkulturer. Jag 

såg olika strukturer där barn bestämde sina egna regler och där ålder tillsammans med vissa 

egenskaper gav makt. När jag började arbeta så fanns det en hierarki på förskolan. När de 

äldsta barnen slutat på förskolan tog nästa grupp eller barn över makten och fortsatte i samma 

spår. Det handlade ofta om att utesluta andra barn eller att barnet själv ville vara den som 



21 
 

alltid fick bestämma vad som skulle lekas och de andra barnen skulle då acceptera det. 

Kamratkulturen ändras i och med att barnen kanske byter umgänge eller grupp när några barn 

slutar på förskolan. Normerna som fanns innan fanns dock kvar trots att några barn inte gick 

kvar längre. Vuxna måste aktivt förebygga bra normer som formar en bra kultur och som ska 

gå hand i hand med förskolans läroplan. Jag vet inte varför det var så att några barn kunde ta 

över en stor del av de andra barnens rättigheter. Antagligen försökte pedagogerna, som 

arbetade där innan mig, att arbeta med värdegrund men att det blev fel när de inte inkluderade 

barnen vad som gällde i olika sammanhang. Eller så arbetade de inte med värdegrunden 

tillsammans med barnen utan de lät de starka barnen vara starka och utöva makt. Det slutade i 

negativa former, som hur kulturen på avdelningen  såg ut och att de äldsta barnen blev 

negativa förebilder för de andra barnen. Jag tror att det oftast pratades om viktiga saker på 

samlingar men inte i konkreta händelser eller situationer där det skulle behövts diskuteras 

mycket mer om värdegrund.  

 

Förskolans läroplan säger att förskolan ska sträva mot att varje barn utvecklar ”öppenhet, 

respekt, solidaritet och ansvar”, ”förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors 

situation samt vilja att hjälpa andra” och ”sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta 

ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen”. Läroplanen lägger stor vikt vid 

att man måste arbeta med värdegrund och att en stor tyngdpunkt ska ligga på det 

gemensamma arbetet för att främja barns individuella utveckling (Skolverket 2010, s.8). I 

barngruppen som jag arbetade med visste barnen hur vi vuxna ville att kulturen skulle se ut. 

Vi ville att det skulle vara en öppenhet att alla får vara med och att de skulle ta ansvar för sig 

och inte lämna sina kamrater utanför. När jag såg att Milo ännu en gång blev nekad borde jag 

tagit reda på bakgrunden till att det ofta blev så att ingen lekte med Milo. Jag borde även varit 

mer lyhörd för att kunna se det ur deras perspektiv redan då och inte nu, flera år senare. 

 

Eva Johansson, som jag fört på tal tidigare, har gjort en kunskapsöversikt för skolverket 

utifrån hennes bok Möten för lärande - Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i 

förskolan (2011). Johanssons studie bygger bland annat på pedagogers barnsyn och 

atmosfärer i barngruppen. Hon beskriver pedagogisk atmosfär som ett möte med andra. Ett 

möte som berör våra intryck, uttryck och relationer. De professionella som arbetar i förskola 

har ett ansvar att barnen får uppleva olika och utmanande atmosfärer. Atmosfärer kan i 

mötena återge mönster av beteenden, attityder och känslor. Atmosfärer är en del av 

människors närvaro och tillvaro, den uttrycks och erfars ofta kroppsligt. Det beskrivs även 
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som att det är en länk mellan människor och mellan människor och omgivningen. Barn och 

vuxna är deltagare och medskapare av atmosfärer. I förskolan kommunicerar, tolkar och 

förhåller man sig till intryck, sinneserfarenheter och emotioner. Atmosfärer i förskolan kan 

förstås som gemensamma och återkommande av attityder, förhållningssätt och engagemang 

eller närvaro i de vuxnas samspel, främst i kommunikationen med barnen (Johansson 2011 s. 

23). Det går att skapa goda atmosfärer genom att vuxna låter barn uppleva många och olika 

utvecklande möten. Johansson kom fram i sin studie att atmosfär finns i olika variationer. De 

hon fann var samspelande atmosfär, instabil atmosfär och kontrollerande atmosfär. Dessa kan 

variera mellan att vara öppna, tillåtande, samspelande, behärskande och en maktkamp. I en 

samspelande atmosfär är det viktigt att vuxna visar lyhördhet för barnets livsvärld. Det kan 

visa sig genom att pedagogerna är undrande och nyfikna till barnets intressen, visar  

acceptans, uppmuntran och närvaro. I den samspelande atmosfären är en strävan att nå ett 

ömsesidigt möte (ibid. s.25).  

 

På avdelningen jag arbetade var det ofta en god atmosfär där vi vuxna försökte utmana barnen 

att möta varandra på olika sätt. Den var god för att vi i vår inomhusmiljö gav barnen 

möjlighet att utforska och leka mycket. Det som vi inte strävade efter var det ömsesidiga 

mötet. Vi trodde nog att vi hade det bra då vi jämförde oss med andra avdelningar och såg till 

allas tidigare erfarenheter. Det jag borde gjort istället var att ge barnen andra förväntningar 

och förutsättningar. När vi hade klätt av oss och kommit in fick barnen ha fri lek. Fri lek 

betydde just då att det var fritt att välja material, plats och kompis. Det blev därmed otydligt 

för Michelle och Kim när jag kom och sa vem de skulle leka med. Om det skulle hända mig 

igen att avklädningen i hallen känns stressande skulle jag försöka hitta andra sätt att samtala 

med barnen om var och med vilka alla ville leka. Ett exempel hade varit om jag hade släppt 

pressen på mig att vara i hallen och fokusera på barnen och deras lek. Då hade jag 

förhoppningsvis varit närvarande och stöttat barnen från början i deras konflikt.  

 

Praktisk Kunskap 

 

Fredrik Svenaeus är professor i den praktiska kunskapens teori. Han beskriver att praktisk 

kunskap finns i de miljöer där människor lever och verkar. Det är de aktiviteter som vi utövar 

med kroppen utan att tänka på det. Det kallas därför för ”levda kroppen och dess kunskaper”. 

Människan tar till sig mängder med bakgrundskunnanden, en förförståelse som pågår hela 
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livet och som vi inte lämnar bakom oss. Kunskapen träder in i kroppen och förmågor som kan 

kopplas samman med känslor och kommunikation ses även de som viktiga. De blir viktiga för 

att praktisk kunskap är en personligt erövrad kunnighet av varje individ och individens 

handlande. Handlandet utövas på ett instinktivt sätt och kunskapen exkluderar inte teoretiskt 

kunnande. En skicklig praktiker kan använda sig av teorier och vetenskaplig forskning men 

man ska komma ihåg att praktisk kunskap är ett kunnande som ”har fler och andra 

dimensioner”. Företrädare för den praktiska kunskapen får ofta försvara teorin. Det gör de 

genom att försvara olika värden i olika yrken som ofta kräver att all kunskap ska vara grundad 

på hypotestestning eller evidensbasering (Svenaeus 2009, s.11f). Teorin om praktisk kunskap 

utgår från fenomenologin som tar avstamp i ett förstapersonsperspektiv. Det är inte inspirerat 

från fysikerns teorier därför att naturvetenskapen i vanliga fall har anonyma 

tredjepersonsperspektiv. I praktisk kunskap är det viktigt vem som kunskapar. En kunskap om 

känslor bygger på en konkret upplevd erfarenhet. I våra upplevelser har vi tankar som vi 

tolkar i vårt handlande med andra människor (Svenaeus 2009, s.85). Jag tolkar mitt handlande 

utifrån mina känslor. I mitt dilemma agerade jag utifrån känslan ilska. Trots min kunskap om 

att en dialog med barnen hade resulterat i en bättre lösning slutade det med att jag 

exploderade. Jag hann inte tänka efter innan jag nästan skrek ut att Milo visst skulle få vara 

med. Efteråt kände jag mig uppgiven och på ett sätt exkluderade jag inte mina teoretiska 

kunskaper eftersom min ambition var att Milo inte skulle bli exkluderad ur leken ännu en 

gång.  

 

Christian Nilsson är forskare i filosofi. Han tar upp den grekiske filosofen Aristoteles olika 

kunskapsformer som beskriver praktisk kunskap. En kunskapsform som vi människor innehar 

är episteme. Episteme är en form av teoretiskt tänkande. Kunskapen är pålitlig, den är ofta 

likvärdig var man än befinner sig och är i princip oföränderlig. Den måste dock utgå från 

något mer, som till exempel insikt (nous). Aristoteles lyfter fram att den högsta formen av 

teoretiskt tänkande kallas för visdom eller sofia. Sofia kan sägas vara en kombination av nous 

och episteme. Aristoteles betraktande av ”visdomens teoretiska betraktande av eviga 

sanningar” har setts som det mest eftersträvansvärda i livet. För att utveckla högsta duglighet 

(arete) och uppnå visdom finns det två sätt att tänka. Dessa kallas för sofia eller fronesis 

(Nilsson 2009, s.39). Nilsson förklarar vidare kring Aristoteles tankar om att uppnå visdom. 

En fulländning är som att två olika delar av själen (teoretisk och praktisk) är oskiljbara och att 

den teoretiska kunskapen hänger ihop med den praktiska. Fronesis står inte över sofia, den 

finns för att bevara förutsättningar för visdomen. För att en människa ska kunna uppnå sofia 
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krävs det att man håller sin riktning i livet och att hitta sitt sätt att hantera situationer och 

utmaningar som man ställs inför. Aristoteles såg det som en förmåga och det kallas för 

fronesis eller praktisk klokhet (ibid. s.40).  

 

Andra begrepp som Aristoteles delar upp efter mänskliga aktiviteter är poiesis (framställning) 

och praxis (handlande). Praxis förklaras som att handlandet är ett mål i sig. När vi lever är det 

ett handlande och en process som visar den mänskliga existensen. Vi lever och utövar 

aktiviteter men lämnar inte konkreta produkter efter oss. Praxis relaterar till kunskapsformen 

fronesis. Fronesis ses som ett tänkande där man hittar en medelväg i den praktiska konkreta 

situationen man befinner sig i. Ofta kan det kännas rätt att handla på ett visst sätt när vi står 

inför dilemman i olika situationer. Ibland behöver vi förändra våra vanor. Det vi behöver då är 

fronesis. Vi kan förbättra våra handlingar men fronesis utgår från att vi redan är i ett dilemma. 

Fronesis finns därför endast i relation till en konkret handlingssituation. Frågan vi ska ställa 

oss då är hur vi ska agera för att använda vår praktisk klokhet (Nilsson 2009, s.47).  

 

I berättelsen står jag som en handlande pedagog i ett dilemma. Jag stod inför olika val. Just då 

var ett alternativ att hjälpa Milo leka med någon annan eller låta Milo vara med och leka. Att 

hitta sätt att hantera olika utmaningar och situationer gör att man använder fronesis. I denna 

situation handlade jag först och reflekterade sen. Det är svårt att veta om man handlar rätt i 

situationen just där och då. Därför är det viktigt med erfarenhet. Det är erfarenheten av olika 

handlingar och situationer men främst hur jag ska agera som gör att jag kan använda min 

praktiska klokhet. Trots att jag hade erfarenhet innan av olika konflikter hamnade jag i en 

situation där jag blev stressad. Stressen och ilskan över barnens handlande minskade mitt eget 

handlingsutrymme. Jag handlar utifrån mina känslor där jag känner frustration över att Milo 

inte får vara med. Jag är arg inombords på barnens handling och det tar över min egen 

handling. Jag skulle kunna se det som att jag gick för långt i att utnyttja min makt för att jag la 

mig i deras konflikt. Eller så kan jag se det som att jag inte gjorde tillräckligt de gånger jag 

upptäckte tidigare under veckan att Milo inte fick vara med i leken. När jag var mitt i 

handlingen med barnen var det i princip bara jag som pratade. Jag lyssnade inte till barnens 

vilja och lämnade dem sedan åt att leka ensamma. Jag gjorde alltså inte tillräckligt för att 

förklara mitt egentliga syfte för barnen. 

 

Aristoteles menar att känslor har en etisk relevans till om man har karaktärsstyrka eller 

karaktärssvaghet. Han tror att en del människor tänker bra, men ändå inte förmår handla väl. 
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Detta tror han kan bero på att människans etiska dygdighet inte är medfödd (Nilsson 2009, s. 

42). Han påpekar dock att fronesis inte kan användas för att medvetet handla oetiskt. Vidare 

kan fronesis bara existera i rörelse, när man teoretiskt reflekterar över fronesis inom filosofin 

(ibid. s.50). I mitt handlande handlade jag oetiskt gentemot att jag gick emot barnens vilja om 

att få vara ensamma. Detta gjorde jag omedvetet. Min intuition sade mig att Milo skulle få 

vara med. Med hjälp av tidigare teoretiska kunskaper om barns utanförskap och min 

karaktärssvaghet, samtidigt som jag var arg, bidrog till att jag tog beslutet att Milo absolut 

skulle vara med i leken. I efterhand kan jag tänka mig att om jag hamnar i liknande dilemma 

igen så kommer jag troligtvis att fortsätta följa min intuition, utan att det behöver vara oetiskt 

eftersom jag i detta dilemma hade en god tanke från början, att hjälpa Milo in i leken.   

 

Idag hade jag agerat på ett annat sätt. När jag hamnar i en stressad situation vill jag inte att det 

ska styra eller avgöra hur jag vill handla. I mitt dilemma bidrog stress till att jag blev arg som 

vidare ledde till att jag agerade ut min ilska mot barnen. Jag hade tänkt på barnens fronesis. 

Jag hade iakttagit barnen en stund för att se om de behövde min hjälp. Jag hade övervägt om 

barnen själva hade haft möjlighet att använda sin praktiska klokhet. Genom att göra barnen 

delaktiga och att jag som vuxen närvarade hade jag kanske sett barnens fronesis i dilemmat. 

De förklarade för Milo att det inte fanns plats för en till och att de dessutom kom först. De 

kände nog att de gjorde rätt som försvarade sig. Någonting gjorde att de till slut ändrade sig. 

Det kan ha varit att de tänkte sig in i hur Milo kände sig, de avbröt leken och skapade en ny. 

Jag tror tyvärr att de sa okej till Milo på grund av att jag stod kvar och väntade på att något 

skulle hända. Jag borde inte ha gått ifrån när de börjat leka. Hur kan jag veta att Milo får vara 

med ”på riktigt” när jag inte är närvarande? Jag hoppas att om jag hade stannat kvar att jag 

hade lugnat mina känslor och hjälpt alla tre att tänka efter vad som var ”rätt eller fel”, både ur 

mitt men också sett ur barnens perspektiv. Jag hade nog fått en annan synvinkel och fått höra 

båda versionerna på vad som hade hänt innan jag ens kom in i rummet. 

 

Nilsson refererar till fenomenologen Martin Heidegger. Heidegger tolkar fronesis som något 

närliggande till det mänskliga samvetet. När en människa handlar samvetsgrant gör den det 

med uppmärksamhet och omsorg. Han tolkar det som att det finns ett extra element i fronesis. 

Det är en praktisk form av insikt (nous). Aristoteles menar att fronesis riktar sig mot ”det 

yttersta” i det läget man står inför när ett beslut övergår i handling. Läget eller punkten kallar 

han för evidens, man ser vart samtalet är på väg och vad man ska göra (det praktiska riktiga). 

I evidensen bedömer man situationen och ser man ingen anledning att fortsätta analysera har 
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man nått så långt det går att komma just då i sin insikt, en praktisk nous. Han menar att ”man 

ser vart resonemanget leder och vad man ska göra: det praktiskt riktiga” (Nilsson 2009, s.51). 

 

Aristoteles förklarar våra känslor i förhållande till fronesis som ”Att känna rätt känsla, av rätt 

anledning, vid rätt tidpunkt, i lagom mängd och att känna det som situationen kräver för att 

kunna handla på ett klokt sätt” (Svenaeus 2009, s.48). Dessa känslor kräver att man känner 

sitt eget känsloliv och kan behärska det. Det krävs även att man kan känna av andras känsloliv 

på ett klokt sätt. Genom att förstå vad den andre känner har man empati. Utan känslor har vi 

inget själv. Känslorna är nödvändiga för identitet, rationalitet och handlande (ibid. s.95). 

Emotionell intelligens är en viktig grundsten i arbetslivet. I de yrken där man arbetar med 

människor blir det centralt ”för vad man gör och kan”. Det finns inte heller någon kunskap 

utan känslor. Det finns inte några sätt att mäta känslomässiga färdigheter. Istället talar 

Svenaeus om färdighets- och förtrogenhetskunskap (ibid. s.101).  

 

Jag tolkar emotionell intelligens som att man är medveten om sina egna känslor och kan 

behärska dem i sitt yrke. I yrken där man arbetar med människor måste man ha empati för 

andras känslor. Genom intelligensen ser man en människas identitet och hur människor 

handlar. När jag ville avsluta konflikten mellan barnen kände jag empati för Milo och ställde 

mig därför på den sidan av konflikten. Jag visste att Milo hade känt sig utanför flera gånger 

den veckan och i egenskap av att hjälpa hen in i leken trodde jag att mina handlingar var goda, 

men hur vet jag att det inte ledde till konsekvenser för Milo?  Därför funderar jag på om min 

handling var av godo? Jag tyckte då att jag gjorde det praktiskt riktiga och det som kändes rätt 

att göra i den situationen. I efterhand kan jag både se hur jag handlar utifrån fronesis då Milo 

till slut fick vara med i leken men också hur Michelle och Kim använde sin fronesis. De 

avfärdade mig och gav mig blickar som gjorde att jag fick känslan av det inte var rätt tidpunkt 

att kräva ett insläpp av Milo från dem. De använde sin praktiska klokhet till att försöka prata 

med både Milo och mig. Jag antar att de inte ville diskutera vidare med en vuxen som inte 

lyssnade och därmed tröttnade de på hela situationen och släppte därför in Milo i sin lek. 

Sedan kunde inte jag veta säkert, men jag hoppas de tillät Milo vara med när de började leka 

och att det inte var något som de bara sa för syns skull. 
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Slutord 

 

Jag har i och med skrivandet av denna essä insett att värdegrundsarbetet på förskolan är 

viktigt. Att ha en bra värdegrund genererar normer som barnen är delaktiga i att forma. Om 

värdegrunden följs leder det i sin tur till bra kamratkulturer. För att ge barnen förutsättningar 

till samspel behöver vuxna skapa en god atmosfär. I atmosfären befinner sig både barn och 

vuxna i interaktion. I de olika mötena uppstår lek. I leken behöver barnen vara medvetna om 

sina rättigheter och skyldigheter till varandra. Barngrupper som har bra värderingar och 

normer som visar att alla är lika mycket värda att leka med, med fokus på barnens egenskaper 

och vad som gör de till kompetenta lekkamrater. För att jag ska kunna skapa en bra atmosfär i 

mitt fortsatta arbete behöver jag vara en förebild. Som vuxen kan jag prata med barnen om 

ålder, makt, om bra lekstrategier med mera.  

 

I min essä har jag kommit fram till att barn har rätt att skydda sin lek och därmed säga nej. 

Gränsen för när barn bli exkluderade är svår att avgöra. Det viktigaste är att barnen är 

delaktiga och tar eget ansvar för sina handlingar. Ansvaret ligger både hos barnet som vill 

skydda sin lek men även hos barnet som vill ta sin in i en lek.  

 

I berättelsen ville vi pedagoger att det skulle vara en öppenhet och en självklarhet att ”alla får 

vara med”. Idag står jag inte för den värderingen. Barn har rätt till inklusion men inte alltid. 

För mig finns det gränser för hur många gånger ett barn får säga nej till andra kompisar och 

komma på anledningar till att man inte kan leka tillsammans. Alla människor kommer inte 

överens vilket barn behöver få erfarenhet av genom att visa varandra hänsyn och göra 

överenskommelser. Några barn vill inte leka med en del barn men det betyder inte att man 

aldrig behöver försöka leka med varandra. Jag vill ge barnen möjlighet att skapa goda 

kamratrelationer. Då kan de också sätta sig in i andra barns situationer som inte har någon att 

leka med. Vänner har stor betydelse och ett värde för oss vilket man kan se hos barn redan i 

förskoleåldern. Därför vill jag arbeta för att barnen ska erfara och uppleva en god atmosfär. 

Genom att inte låta mig påverkas av stress och ilska kan jag i fronesis bedöma en situation ur 

andra vinklar och därmed handla annorlunda i en konflikt.   

 

Det interaktionistiska perspektivet har brister i empirisk grund, därför skulle det vara 

intressant att med mer tid hinna studera perspektivet djupare och vilka efterföljare som forskar 

kring denna teori än vad jag har hittat och kommit fram till. Perspektivet kan med fördel lyftas 
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fram med hjälp av den socialkonstruktionistiska teorin. De olika synsätten tillsammans hade 

kunnat bidra till att se olika aspekter av individens utveckling. Jag skulle därmed kunna 

fördjupa mig i flera olika delar som jag inte gjort i min essä. Till exempel se dilemmat ur ett 

genusperspektiv och genom andra etiska vinklar kring barns relationer och lek.  

Essäskrivandet handlar om att författaren är ”på väg” i sökandet genom en process. I början 

av mitt skrivande tänkte jag att barn har rätt att få vara med i alla lekar. Nu vet jag mer om 

barns rättigheter men också skyldigheter. Kärnan i vad min undersökning lett fram till är 

vikten av att barn får möjlighet till lek för det har de rätt till. De har rätt till att få leka ofta, 

flera gånger under delar av dagarna och lek under olika former som  till exempel fri lek där de 

bestämmer och tar ansvar över sin egen lek.  
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