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Abstract  
This essay is a philosophical investigation of the relation between children and their play. My 
aim is to see if children are autonomous when it comes to their play. Is there a moral boundary 
between those who take part in the play and those who do not? This topic is especially important 
when it comes to the moral status of a child in the Swedish preparatory school. How should 
educationists act when it comes to children�s play?  

I begin my investigation by examine the relation between philosophy and pedagogy. I found 
four traditions of pedagogy influenced by philosophers and theorists between the 16th and 20th 
century. These traditions are Analytical Pedagogy, Reform Pedagogy, Hermeneutic Pedagogy 
and Emancipatorical Pedagogy.  

In chapter two I examine the notion of play. I introduce methods for my analysis of suggested 
notions of play. Semantically I rely on the common sense tradition of ordinary language. I study 
if suggested notions of play are compatible with how we usually use the word �play�. I state 
three values witch I mean constitutes good play. I claim that good play is carried out with free 
consent from those who participate, that the surroundings accept their seclusion and that the play 
has a special meaning for those who play. I list four kinds of play that often are observed. These 
four kinds of play are play of exercise, play of imagination, play of pedagogy and rule games. I 
introduce six theories of play and analyse them to see if they are compatible with ordinary 
language and the three values of good play. None of the suggested notions is to the considered 
strange or ethically invalid. Each notion catches a sense of what we usually mean when we use 
the word play. This could be understood through Wittgenstein�s notion �family resemblance�. 
Each sense of the word play is a member of a family, they share some similar properties, but are 
not identical.  

  In the third chapter I investigate if children are autonomous. I study the notion of autonomy 
and I find that there are two meanings of autonomy in ethics. (1) There are competences a person 
should have to be considered autonomous. (2) There is an intrinsic worth in each persons right to 
be considered autonomous. Then I examine if children are to be considered autonomous in some 
sense. I turn to the science of moral psychology to see if there are any empirical indications that 
children are to be seen as autonomous in the sense of (1) or (2). The research results of moral 
psychologist indicate that children are to be considered autonomous.  

  In Chapter 4 I examine if there is a relation between children�s play and their autonomy. I 
investigate in what sense my theory of good play is compatible with the notion of autonomy. 
First I study the relation between autonomy and the values in good play, and then I examine the 
relation between autonomy and the four kinds of play. I conclude that children are to be 
considered autonomous when it comes to their play.  

  In the fifth chapter I analyse and criticise the Swedish preparatory school. I examine how 
each of the four traditions of pedagogy deals with play and the autonomy of children. I study the 
compatability with my theory of good play and their relation to the four kinds of play. I conclude 
that Reform Pedagogy and Hermeneutic Pedagogy are to be seen as most compatible with my 
theory of good play and children�s autonomy. I study the influence the traditions of pedagogy 
have on the Swedish preparatory school. This leads to ideological conflicts between the different 
traditions of pedagogy. I then examine the role of play in the policy document of Swedish 
preparatory school and I find that play is seen as only an instrument for children�s development. 
The worth in the children�s preference to play is not mentioned at all. I argue for the need of 
some ethical recommendations how the educationalist should respond to children and their play.  

In chapter 6 I state my conclusions. I summarize my theory of good play, show how children 
are autonomous and why we should respect their play. I point at the lack of discussion about the 
worth of children�s play in the Swedish preparatory school and argue that children�s right to their 
play is a part of and a way to a good society. 



  

 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 5

Förord 
Ett stort tack till en stor filosof, min handledare Annika Törnström för hennes tro på min idé 
och hennes förmåga att förlösa mitt tankearbete. Jag vill även tacka min familj, Tommy, Ing-
Marie och Kristina Jersenius, för deras stöd och inspirerande diskussioner om barnuppfostran 
och svensk barnomsorg.  
 
 
Norrköping, juni 2008 
 
 
Erik Jersenius  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 7

Innehållsförteckning  
 
1. Inledning........................................................................... 11 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................12 
1.2 Syfte ...........................................................................................................................12 
1.3 Frågeställning .............................................................................................................13 
1.4 Materialbeskrivning ....................................................................................................13 
1.5 Filosofi och pedagogik................................................................................................14 

1.5.1 Analytisk pedagogik.............................................................................................15 
1.5.1.1 Bertrand Russell om pedagogiken .....................................................................15 

1.5.2 Reformpedagogik.....................................................................................................16 
1.5.2.1 Upplysningstidens reformpedagogik..................................................................16 
1.5.2.2 Kindergarten och folkhemspedagogik................................................................17 
1.5.2.3 Pragmatismens pedagogik .................................................................................19 
1.5.1.3 Skillnader och likheter mellan analytisk pedagogik och reformpedagogik .........19 
5.1.4 Hermeneutik, kritisk filosofi och pedagogik .........................................................20 
1.5.5 Hermeneutisk pedagogik ......................................................................................20 
1.5.5.1 Dialogens pedagogik .........................................................................................21 
1.5.6 Emancipatorisk pedagogik ...................................................................................24 
1.5.6.1 Pedagogik för förtryckta....................................................................................24 
1.5.7 Skillnader och likheter mellan hermeneutisk- och emancipatorisk pedagogik .......25 

2. Lekens mening och värde ................................................. 27 
2.1 Utgångspunkter för analys och kritik av lekteorier ......................................................27 

2.1.1 En språklig utgångspunkt .....................................................................................27 
2.1.2 En värdemässig utgångspunkt ..............................................................................28 
2.1.3 Lekens koncept och distinktioner .........................................................................29 
2.1.4 Lektyperna och den goda leken ............................................................................30 

2.1 En fysiologisk lekteori ................................................................................................32 
2.1.1 Analys och kritik..................................................................................................33 

2.2 Leken som psykosocial utveckling ..............................................................................35 
2.2.1 Analys och kritik..................................................................................................36 

2.3 Leken som anpassning ................................................................................................37 
2.3.1 Analys och kritik..................................................................................................38 

2.4 Huizingas lekdefiniton ................................................................................................39 
2.4.1 Analys och kritik..................................................................................................41 

2.5 Winnicotts lekteori......................................................................................................43 
2.5.1 Analys och kritik..................................................................................................43 

2.6 Knutsdotter Olofssons definition av lek.......................................................................44 
2.6.1 Analys och kritik..................................................................................................45 

2.7 Diskussion och första slutsatser...................................................................................46 
2.8 Att definiera lek ..........................................................................................................49 

3. Barns autonomi ................................................................. 51 
3.1 Autonomibegreppet ....................................................................................................51 

3.1.1 Autonomibegreppen och deras relation.................................................................52 
3.2 Barn och autonomi......................................................................................................55 
3.3 Piagets teori om barns moralutveckling.......................................................................55 

3.3.1 Analys och kritik..................................................................................................57 
3.4 Kohlbergs teori om barns moralutveckling ..............................................................59 



  

 8

3.4.1 Analys och kritik..................................................................................................60 
3.5 Gilligans kritik och syn på barns moraliska utveckling................................................62 

3.5.1 Analys och kritik..................................................................................................64 
3.6 Turiels teori om barns moralutveckling .......................................................................64 

2.6.1 Analys och kritik..................................................................................................66 
3.7 Om barns autonomi.....................................................................................................66 

3.7.1 Barns autonomikompetens ...................................................................................67 
3.7.2 Barns rätt till autonomi.........................................................................................68 

3.8 Slutsatser och diskussion.............................................................................................69 
3.8.1 Moralpsykologin och barns autonomi...................................................................70 
3.8.2 Bör barn betraktas som autonoma?.......................................................................71 

4. Lek och autonomi ............................................................. 73 
4.1 En teori om god lek.....................................................................................................73 

4.1.1 Lekens frivillighet ................................................................................................73 
4.1.2 Lekens avskildhet.................................................................................................74 
4.1.3 Lekens meningsfullhet .........................................................................................76 

4.2 Barns lek och autonomi...............................................................................................76 
4.2 Barns lek och autonomi...............................................................................................77 

4.2.1 Lekens frivillighet och barnets autonomi..............................................................77 
4.2.2 Lekens avskildhet och barnets autonomi...............................................................79 
4.2.3 Lekens meningsfullhet och barnets autonomi .......................................................81 
4.2.4 Lektyper och autonomi.........................................................................................83 
4.2.5 Övningslek och barns autonomi ...........................................................................83 
4.2.6 Fantasileken och barns autonomi..........................................................................84 
4.2.7 Pedagogisk lek och barns autonomi......................................................................86 
4.2.8 Regelleken och barns autonomi............................................................................87 

4.3 Barns lekautonomi ......................................................................................................88 
5. Leken och pedagogiken .................................................... 89 

5.1 Analytisk pedagogik och lek .......................................................................................89 
5.1.1 Den analytiska pedagogiken och lekens värden ....................................................90 
5.1.2 Analytisk pedagogik och lektyper ........................................................................91 

5.2 Reformpedagogik och lek ...........................................................................................91 
5.2.1 Reformpedagogik och god lek..............................................................................92 

5.3 Hermeneutisk pedagogik och lek.................................................................................93 
5.3.1 Hermeneutisk pedagogik och lekens värden .........................................................93 
5.3.2 Hermeneutisk pedagogik och lektyper ..................................................................94 

5.4 Emancipatorisk pedagogik och lek ..............................................................................95 
5.4.1 Emancipatorisk pedagogik och lekens värden.......................................................95 
5.4.2 Emancipatorisk pedagogik och lektyper ...............................................................96 

5.5 Förskolan, leken och barns autonomi ..........................................................................96 
5.5.1 Värdegrunden i svensk förskola ...........................................................................97 
5.5.2 De pedagogiska perspektivens förankring i den svenska förskolans värdegrund ...97 
5.5.2.1 Den analytiska pedagogiken och förskolan ........................................................98 
5.5.2.2 Reformpedagogiken och förskolan ....................................................................98 
5.5.2.3 Den hermenutiska pedagogiken och förskolan...................................................98 
5.5.2.4 Den emancipatoriska pedagogiken ....................................................................98 
5.5.2.5 Idékonflikter i förskolan ....................................................................................99 

5.5.3 Förskolans värdegrund och leken ...........................................................................100 
5.6 Slutsatser ..................................................................................................................100 



  

 9

5.6.1 Lek, pedagogik och ansvar .................................................................................101 
5.6.2 Den destruktiva leken.........................................................................................102 

6. Slutsatser och diskussion ................................................ 103 
6.1 Den goda leken .........................................................................................................103 
6.2 Barns autonomi.........................................................................................................103 
6.3 Barns autonomi och lek.............................................................................................105 
6.4 Pedagogik och förskoleverksamhet ...........................................................................105 
6.5 Leken och det goda samhället ...................................................................................105 

Källförteckning ................................................................... 107 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 11

1. Inledning  
 
Hösten 2005 visade Sveriges Television det populärfilosofiska diskussionsprogrammet �Finns 
Blått?�. Till programmet bjöds svenska filosofer, kognitionsforskare, teologer, debattörer, 
konstnärer och idéhistoriker att diskutera olika ämnen och frågeställningar. Ett av problemen 
som programmet behandlade var frågan om vad lek är. Lekens mening och värde diskuterades av 
bland annat den svenske filosofen och kognitionsforskaren Peter Gärdenfors och den svenske 
idéhistoriker Ronny Ambjörnsson, vilka gav olika perspektiv och problem kring lekens fenomen 
och begrepp. Ett av problemen som togs upp var huruvida barnens lek bär en moralisk tröskel 
som utestänger utomstående, främst vuxna och pedagoger, från att direkt intervenera i barnens 
lek.  

  När problemet diskuterades i programmet kom jag på att jag en tid tidigare hade diskuterat 
frågan om barns självbestämmande över sin lek med mina föräldrar och min syster. Vi hade alla 
upprörts av en svensk krönikör och debattör som hävdad att leken i mycket större utsträckning 
skulle göras till ett föremål för intervention av förskolepedagogerna för att fostra barnen att 
anamma jämställdhetsidealet som vuxna. Debattören påstod att leken gav utryck för och 
cementerade könsroller, barnens lek speglade samhällets förtryckande könsroller. Min och min 
familjs upprördhet hade ingenting med jämställdheten i sig att göra, utan om synen på barn som 
något ensidigt formbart utan egna intentioner och preferenser. En sådan inställning till barn 
påminner om de totalitära ideal som vi kan skönja i Platons Staten eller 1900-talets behaviorism, 
där barn reduceras till något som kan formas till det de vuxna önskar.  

  Diskussionen fick mig i att plocka fram ett plågsamt barndomsminne från min tid i svensk 
förskola. Under den fria lektiden hade jag och min vän Johan i vår gemensamma fantasi börjat 
forma en djungelmiljö där någon form av eldstrid pågick mitt bland lianer och kajmaner. Leken 
avbröts tvärt när en av förskolelärarna med bestämdhet hävdade att vår lek inte var bra och vi 
blev kommenderade att istället lägga pärlplattor (det värst tänkbara för vilken fantasifull och 
kreativ femåring som helst). Jag kan omöjligt minnas eller överblicka ifall jag och Johan störde 
de andra barnens lek, men min misstanke var då liksom nu att denna förskolelärare liksom 
många andra hade synpunkter på lekens innehåll, eller åtminstone vad hon kunde förstå av den. 
Jag upplevde förskolelärarens intrång i vår lek som väldigt kränkande och jag hade aldrig som 
förälder accepterat att någon annan vuxen använde sin auktoritet för att utan vidare avbryta den 
fria leken för något av mina barn.  

  Leken var för mig som barn något mycket viktigt och ofta helt fantastiskt. Jag kan fortfarande 
minnas alla fantasivärldar och projekt som jag och mina vänner redan bedrev. Allt från 
storslagna byggprojekt av kojor till dagslånga strider och vandringa som gerillakrigare i skogarna 
utkanterna av Norsholm där jag växte upp. Det fanns mycket att reflektera över i leken de 
manliga idealen som soldat. Krigets moraliska problematik och våld i allmänhet var något som vi 
utforskade i leken. Mycket av vuxenvärldens fullständiga ondska omgav oss under der sena 
1980-talet och det tidiga 1990-talet. TV:s nyhetsrapportering om kriget på Balkan eller 
belägringen av Grosnyj i Tjetjenien vill jag minnas var sådant som faktiskt behandlades i vår lek. 
Vi förstod givetvis inte full ut dessa händelser (men vilket vuxen gör det?). Det var svårt att 
förstå att våldet och förstörelsen överhuvudtaget fanns.  

  Vi lekte mycket annat än krig förstås. Vår fantasi skapade intressanta konstruktioner och 
projekt. Vi kunde få en upp- och nedvänd cykel och en trädgårdsmöbel att bli en lastbil eller 
bedriva någon slags affärsverksamhet i något av våra föräldrars garage. 

  Det är möjligt att många av de lekar jag lekte som barn var klassiskt pojkaktiga i sin karaktär, 
men de var snarast gestaltade reflektioner över de könsroller som finns i samhället. Det är viktigt 
att de både var lustfyllda och samtidigt brottades de med en djupare existentiell och moralisk 
problematik. En fråga att ställa sig är möjligen om flickor i vårt samhälle inte, åtminstone inte i 
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samma utsträckning, tillåts göra denna reflektion i sin lek? Att föreställningar hos vuxna och 
pedagoger begränsar denna möjlighet. Det är möjligt att flickor försöker förstå de förväntningar 
som finns på dem i en patriarkal uppväxtmiljö när de leker sådant som gärna förknippas med 
kvinnlighet, som att leka mödrar och hustrur.  

  Det här är en personlig inledning av en vetenskaplig uppsats, men det är en utgångspunkt för 
att försöka förklara vad vi menar med lek, en aktivitet som är ytterst central för den pedagogiska 
förskoleverksamheten. Det är även en utgångspunkt att försöka finna barnets perspektiv på leken 
och dess moraliska värde.                       
 

1.1 Bakgrund  
 
Leken är en svårförklarad aktivitet som tycks vara ytterst central i det mänskliga livet. För den 
vuxne trängs leken ofta tillbaka av alla plikter och uppgifter som vuxenlivet kräver. Leken finns 
fortfarande där, vi betraktar den ofta när vi ser på idrott eller kulturprodukter som konstverk och 
böcker som uppkommit ur dess kreatörers lekfulla sinne och tankar. För barnet är leken ofta mer 
levande och central i livet. De flesta av oss minns nog leken som något viktigt och vi förstår av 
våra barn att den är det, men vad är den för något och varför är den så viktig? Det är något som 
jag med filosofisk metod ska försöka klargöra i denna uppsats. Det finns, som jag kommer visa, 
många förslag om vad leken skulle vara för något. Filosofer, pedagoger och psykologer har alla 
givit förslag på vad lek är och vad det innebär att leka. Somliga har menat att vi kan reducera 
leken till att förstå den ur något enskilt perspektiv, medan andra har hävdad att vi måste 
överblicka den som något ytterst komplext.  

  Intuitionen om att leken är viktig för barnet pekar mot intresset av att undersöka om leken 
omges av en moralisk barriär. Det är möjligt att det finns något i lekens aktivitet som gör att 
utomstående inte utan vidare kan klampa in och störa eller avbryta den. Om det är fallet, bör vi 
även fråga oss om barn är självständiga nog att själva kunna styra över lekens innehåll. I 
undersökningen kommer jag att vända mig till vad moralpsykologin som empirisk vetenskap har 
att säga om barns moraliska färdigheter. Kan barn ge leken innehåll som de inte själva kan 
hantera eller som är rent skadligt för dem?    

  Har en filosofisk undersökning av problemet något att bidra med? Det är viktigt att påpeka att 
denna uppsats är ett pionjärarbete inom området. Det finns ingen tidigare filosofisk 
sammanställning och analys av problemet. Låt mig inleda undersökningen med att utreda vilken 
kontaktyta filosofin har med pedagogiken. Problemets undersökning är ämnat att bidra till en 
allmän diskussion om lekens begrepp, men är även tänkt att bli ett filosofiskt bidrag till den 
pedagogiska praktiken i den svenska förskolan.  
 

1.2 Syfte 
 
Det finns två syften med den här uppsatsen. Det första syftet är att begreppsligt utreda vad vi 
menar med �lek� i pedagogisk verksamhet, främst i förskoleverksamheten. Genom att undersöka 
tidigare föreslagna definitioner av lek kommer jag försöka finna några gemen- samma drag hos 
de föreslagna begreppen för att ringa in ett meningsfullt vis att tala om leken i den svenska 
förskolan.  

 Det andra syftet är att undersöka i vilket mån vi kan mena att barnen själva har rätt att 
bestämma över sin lek, att inte låta all lek bli föremål för direkt styrning av den vuxne eller 
pedagogen. Genom en filosofisk utredning av autonomibegreppet och moralpsykologiska teorier 
om barns självbestämmande kommer jag att undersöka huruvida barn bör betraktas som 
autonoma när det kommer till lek.   
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 Slutligen kommer jag utifrån mina slutsatser att anlägga en konstruktiv kritik av hur leken och 
barns självständighet i den ska uppfattas i den svenska förskolan i syfte att avvisa 
pedagogiskpolitiska trender som enligt min mening ser för lite till barns personliga autonomi.  
 

1.3 Frågeställning 
 
1. Vad menar vi med lek och vilka värden finner vi till leken?  
2. Kan barn tillräknas autonomi och hur kan denna autonomi tänkas se ut? 
3. Är barns lek i någon mån en moraliskt skyddad aktivitet?  

 

1.4 Materialbeskrivning  
 
Denna uppsats är att betrakta som ett pionjärarbete. Det finns ingen tidigare filosofisk 
sammanställning eller analys av barnets autonomi och dess relation till leken. Det har inneburit 
att jag inte har kunnat luta mig mot tidigare filosofiska arbeten, utan har varit tvungen att till stor 
del vända mig direkt till originalkällorna och själv fullt ut axlat rollen som filosof och tagit mig 
an den filosofiska reflektionen.  

  Till uppsatsen har jag använd en bred uppsättning källmaterial. Jag har använt mig av 
litteratur från skilda vetenskapliga discipliner för att utreda lekens begrepp. För studiet kring 
barns autonomi har jag uteslutande använt mig av moralspykologiska forskningsresultat och 
teorier. Rörande de pedagogiska riktningar och pedagogisk verksamhet i Sverige har jag använd 
mig av litteratur om pedagogik och pedagogikforskning samt skolverkets material om riktlinjer 
för den svenska förskoleverksamheten.  

Den litteratur rörande lekens begrepp som jag använt, har som ovan nämnt varit 
mångfasetterad, den berör flera olika vetenskapsområden. Jag har närmat mig denna litteratur ur 
ett filosofiskt perspektiv i syfte att finna det i teorierna som säger något filosofiskt intressant om 
lekens begrepp och fenomen.  

  Från filosofin har jag använd två verk rörande leken. Det är dels den brittiske filosofen 
Herbert Spencers Uppfostran i intellektuellt, moraliskt och fysikt afseende (1890), där Spencer 
presenterar en fysiologisk teori om lekens natur. Denna pedagogiska avhandling är nära 120 år 
gammal, men nämns fortfarande i pedagogisk litteratur som den fysiologiska teorin om lekens 
väsen. Det andra verket är den holländske historikern och kulturfilosofen Johan Huizingas 
begreppsliga teori om leken i Den lekande människan (1938). Genom en begreppslig analys 
försöker Huizinga utreda vad vi menar men lek och vad det är för något. Huizingas teori och 
definition är något som fortfarande nämns i pedagogisk litteratur och anses vara en mycket djup 
analys av leken och inte bara som ett strikt pedagogiskt begrepp utan även en studie av lekens 
fenomen och dess betydelse som ett grundläggande element för mänsklig kultur överhuvudtaget.   

  Från psykologin har jag hämtat tre teoretiker och tre verk. Psykologiteoretikern inom den 
psykodynamiska perspektivet i psykologin Erik H. Erikson presenterar sin lekteori i boken 
Barnet och Samhället (1950), där Erikson ger leken en i huvudsak socialpsykologisk karaktär. 
En annan psykologiteoretiker, Jean Piaget, som var verksam inom det kognitiva perspektivet i 
psykologin ger även han leken en socialpsykologisk prägel i Play, Dreams and Imitation in 
Childhood (1951), men även en pedagogisk betydelse i den mån att leken är nödvändig för 
människans utveckling. Den tredje psykologiteoretikern är D. W. Winnicott som i Lek och 
verklighet (1970) presenterar en psykologisk teori som liknar Huzingas teori i dess slutsatser om 
leken.  

  En i den pedagogiska litteraturen framstående modern lekteoretiker är den svenska 
pedagogikforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson som genom sina empiriska studier av barns 
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lek i och utanför förskolemiljö i publikationerna I lekens värld (2003) och Varför leker inte 
barnen? (1993)  presenterat en teori om leken.  

Rörande frågan om barns eventuella autonomi har jag använt mig av moralpsykologiska teorier 
och forskningsresultat samt de två amerikanska bioetikerna Tom. L Beuchamp och James F. 
Childress genomgång av autonomibegreppet inom etiken och moralfilosofin i deras bok 
Principles of Biomedcial Ethics (2001).  

  Moralpsykologin domineras fortfarande av de gestalter som varit störst influens på 
forskningsområdet de senaste 60 åren. De moralpsykologiska teorier som presenteras i Piagets 
The Moral Judgement of The Child (1932) och Lawrence Kohlbergs Essays on Moral 
Development (1981) ligger mångt och mycket i linje med varandra. Jag har även använd mig av 
kritiken mot denna tradition så som den presenteras hos Carol Gilligan. Gilligan formulerar en 
alternativ syn på barns moralpsykologiska utveckling i sin bok Med kvinnors röst (1982). 
Slutligen möter vi en yngre moralpsykolog Elliot Turiel och dennes tredje perspektiv på barns 
moralpsykologiska utveckling i artiklarna �Thought, Emotions, and Social Interactional 
Processes in Moral Development� (2006), �Conflict, Social Development, and Cultural Change� 
(1999) och som medförfattare till avhandlingen Judging Social Issues (1991).   

För beskrivningen av den svenska förskolans verksamhet och de pedagogiska inriktningar som 
utövar influens på dess verksamhet, har jag använt mig av dels pedagogisk litteratur och dels 
riktlinjer och förtydliganden skrivna till dessa av det svenska Skolverket.   

  Beskrivningen av de olika pedagogiska inriktningarna är hämtade ur den danske filosofen 
Ebbe Vestergaards bok Perspektiv på pedagogiken (1976) där filosofins inflytande på och 
beröringspunkter med pedagogiken tydliggörs. Utifrån denna presenteras en rad verk och tänkare 
tillhörande traditionerna. Den brittiske filosofen Bertrand Russells On Education presenterar det 
analytisk pedagogiska perspektivet. Reformpedagogiken företräds av två schweizare, filosofen 
Jean Jacques Rousseau och pedagogen Johann Pestalozzi så som de presenteras i den svenske 
filosofen Hans Larssons Rousseau och Pestalozzi i våra dagas pedagogiska brytningar (1910), 
den svenska författaren och debattören Ellen Keys Barnets århundrade (1900), den tyske 
pedagogen Friedrich Fröbels Människans fostran (1826), samt en samling av den amerikanske 
filosofen John Deweys texter om pedagogik i boken Individ, skola och samhälle (2004). Det 
hermeneutiska perspektivet företräds av den norske filosofen Hans Skjervheims och dennes 
Deltagare och åskådare (1971) samt den svenske pedagogikteoretikern Ulf Jansons 
Intentionalitet och medsubjektivitet (1975). Den emancipatoriska pedagogiken representeras och 
presenteras genom den brasilianske pedagogen Paulo Freires Pedagogik för förtrycka (1968).  

Jag har även använt mig av Läroplan för förskolan (2006) för att visa på hur den svenska 
förskolans läroplan förhåller sig på leken och barns autonomi, samt för att utröna hur de olika 
pedagogiska perspektiven har utövat influens på läroplanens formuleringar. För att komplettera 
och nyansera läroplanen har jag använt mig av förskoleläraren och chefredaktören för 
Förskoletidningen Eva Wiklund Dahls Värdegrunden i förskolan (2000), där olika pedagoger 
diskuterar etiken och praktiken i den svenska förskolan.          

 

1.5 Filosofi och pedagogik 
 
Pedagogiken som teori och praktik har sina idémässiga grunder i filosofiskt tänkande. 
Pedagogiken står i nära förhållande till vetenskaper som psykologi och sociologi, men filosofin 
har en särskild betydelse eftersom den berör själva grunden för den pedagogiska teorin och 
praktiken. Det handlar om den kunskapsteoretiska och de värdemässiga grunderna för 
pedagogiken. 

  Jag kommer nu att redogöra för de pedagogiskfilosofiska riktningar som har mest betydelse 
för den pedagogiska verksamheten i Sverige. Dessa tanketraditioners inflytande kan synas i 
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sådant som att barnen ska förberedas för att vara deltagare i ett demokratiskt samhälle, där 
självbestämmande och kritiskt tänkande är starka värden.1 Det kan hävdas att 
professionaliseringen och institutionaliseringen av pedagogiken står i konflikt med de etiska 
värden vi vill förmedla till barnen. Jag har nu tänkt att i min presentation tydliggöra denna 
problematik.      
 

1.5.1 Analytisk pedagogik  
 
Den analytiska filosofin har i sitt förhållande till pedagogiken präglats av en strävan efter 
vetenskaplig analys och avvisande av obevisbara metafysiska påståenden.2 Den analytiska 
pedagogiken har följaktligen försökt undvika att ta hänsyn till värdepåståenden om exempelvis 
förskolan. Satser som: �Det är bra för barns moraliska utveckling att gå i förskolan�, är sådant 
som den analytiska pedagogiken avvisar som nonsens. Intresset har därmed inte riktats mot 
direkt normativa teser rörande pedagogik och uppfostran, utan istället har pedagogiska begrepp 
analyserats i jakt på oklarheter i den pedagogiska begrepps- apparaten.  

  Den analytiska pedagogiken förhåller sig skeptisk till värden som styrande för upp- fostran 
och menar att pedagogiken enbart ska bygga på vetenskap.3 Pedagogiska teser som inte kan 
verifieras avvisas som ovetenskapliga. Det har inneburit att vad psykologin, sociologin, biologin 
har att säga om barn och deras utveckling är det som har värderats och det är utifrån den typen av 
empirisk vetenskap som pedagogiken ska utformas.  

  Barn ska enligt den analytiska pedagogiken lära sig sådant som de behöver när de kommer ut 
i samhället, ingenting annat.4 Det innebär att utbildningen i exempelvis etik, blir en utbildning 
om olika etiska teorier och möjligen vilka sorts etiska värden som för tillfället är förhärskande i 
samhället. När det gäller samhällsidealet bör barnen även lära sig vilket som är det förhärskande 
idealet. Fostran blir ett instrument för att möjliggöra människors förmåga att klara sig i sociala 
sammanhang. Här kan vi fråga oss om det ligger ett dolt värde i den analytiska pedagogiken, 
nämligen att överlevnad är ett positivt värde. Pedagogikens uppgift blir anpassning. Barn ska 
anpassas till de samhällen de lever i. Det kan röra sig om att tillgodogöra sig vilka värden som är 
förhärskande i samhället eller kunskaper av en mer teknologisk karaktär som exempelvis ett 
samhälles produktion kräver.    

  Enligt den analytiska pedagogiken ska skolan vara vetenskaps � och samhällsinriktad och 
barn ska lära sig det som gör att de kan klara sig i samhället. Den analytiska pedagogiken hävdar 
en sorts objektivitet rörande utbildningen och fostrandet, den säger sig vara värdeneutral.  
 

1.5.1.1 Bertrand Russell om pedagogiken  
 
Den mest inflyttelserike tänkaren inom denna pedagogiska tradition är en av den analytiska 
filosofins stora gestalter, den brittiske filosofen Bertrand Russell (1882 � 1970). Bertrand Russell 
presenterar sina tankar om pedagogiken ibland annat On Education (1948). Russell menar att 
skolan bör bygga på en demokratiskt grund och att ett samhälle bör se till att rusta sina barn för 
ett rikt liv som vuxna. Russell vänder sig emot att offra unika kvaliteter hos enskilda individer 
för att ett utbildningssystem ska utformas så jämlikt som möjligt.5 Vi måste acceptera att barn 
alltid kommer att ha olika förutsättningar och att mer socialt privilegierade barn alltid kommer 
                                                
1 Ebbe Vestergaard, Perspektiv på pedagogiken (Stockholm 1976) p. 25   
2 Ibid. p. 53 
3 Ibid. p. 54 
4 Ibid. p. 56  
5 Bertrand Russell, On Education (London 1994), p. 15f 
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att ha helt andra förutsättningar att prestera än andra barn. Russell vänder sig även emot att 
jämställdhetstänkande blir dominerande i utbildningssystemen.6 Det tjänar varken pojkar eller 
flickor på, menar han. En central del av flickors utbildning bör vara utveckla goda 
modersegenskaper.  

  Framstegen i psykologin bör få ett större inflytande på utbildningen menar Russell samtidigt 
som han förordar bestraffning som en god metod att utveckla karaktären hos barnen.7 Russell 
hävdar att barn varken kan ses som goda eller onda, de är vid sin födsel utrustade med ett fåtal 
reflexer och instinkter. Det är sedan den psykosociala miljön som avgör huruvida barnet blir en 
funktionell samhällsvarelse eller en kriminell och asocial varelse. En viktig uppgift för 
pedagogiken är att ta tillvara på människors intellektuella förmågor och intelligens. Russell 
hävdar att detta ger oss goda samhällsvarelser som är öppensinnade och intellektuellt hedervärda 
som kan motstå populism och samhällsomstörtande verksamheter.    
 

1.5.2 Reformpedagogik   
 
Reformpedagogikens idémässiga grund är bred och mångfacetterad. Den är starkt influerad av 
tyska tänkare som Friedrich Nietzsche (1844 � 1900) och Johann Wolfgang von Goethe (1749 � 
1832), vilka vanligtvis placeras som tänkare i en kontinental tradition eller rent av romantiken 
som idéhistorisk period. Reformpedagogiken har även koppling till och den analytiskfilosofiska 
traditionen med upplysningstidens ideal och synen på den enskilde individen som det centrala för 
helheten. Även den amerikanska pragmatismen är en stark influens.   

  I reformpedagogiken betonas inte barnets anpassning till samhället, utan på det enskilda 
barnets egenart.8 Vetenskapen förkastas inte, det är viktigt att barn blir socialt kompetenta vuxna, 
men barndomen och dess värden ges en särskild plats. Barn är i grund och botten goda och det är 
därför viktigt att låta dem utveckla denna godhet. Med godhet avses inte här en rent moralisk 
oklanderlighet, utan snarare att barns som enskilda individer i sig själva besitter de egenskaper 
och kvaliteter som kan göra dem till funktionella samhällsindivider. Barn ska ges möjligheterna 
att utveckla sina inneboende talanger och kapaciteter, inte begränsas och formas.9 Barns arv kan 
vi inte ändra på, men deras miljö kan anpassas så att arvet förvaltas på bästa vis. Det är viktigt 
för reformpedagogiken att barnet och dess egenart som individ respekteras av de vuxna och att 
barnet alltid bemöts med respekt. Tanken är att barnuppfostran ska präglas av demokratiska ideal 
och att detta är ett led i skapandet av det goda samhället. 
 

1.5.2.1 Upplysningstidens reformpedagogik  
 
Reformpedagogiken har sina idéhistoriska och filosofiska rötter hos två tänkare i 
upplysningstidens Schweiz, filosofen Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) och pedagogen 
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827).10  

Rousseaus tankar om barnafostrande och pedagogik kommer i utryck i hans verk Émile, eller 
om uppfostran (1762) och Pestalozzi gjorde sig känd genom sitt arbete vid skolan i Stanz där han 
utvecklade pedagogiska principer för fostran och lärande. Både Rousseau och Pestalozzi slog 
fast barndomens egenvärde, men de skiljer sig åt i uppfattningen av pedagogen och fostrarens 
roll i relation till barnet.  
                                                
6 Ibid. pp. 16f  
7 Ibid. pp. 110ff  
8 Ebbe Vestergaard, Perspektiv på pedagogiken (Stockholm 1976), p. 58  
9 Ibid. pp. 60f 
10 Ibid. p. 59  
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  Rousseau menar att barnet bär en naturlig godhet och att det ska få utveckla denna godhet i 
enlighet med sin natur genom ett ytterst passivt förhållningssätt från pedagogen eller fostraren. 
Rousseau är kritisk till framväxten av den mänskliga kulturen och betonar istället det goda i 
naturen och det som givits oss människor i �Skapelsen.�11 Det som konstituerar oss människor 
eller snarare framväxten av oss, är tre olika influenser. Människor påverkas av vem eller vilka 
som uppfostrar dem och hur denna uppfostran ser ut, den tingliga och psykosociala omgivningen 
de växer upp i och slutligen människans medfödda natur, det vill säga våra kapaciteter och 
funktioner som enskilda individer.12 Det är viktigt att barnet respekteras för sin egenart och att vi 
inte begär något av barn som vi inte begär av vuxna. Det är viktigt att här påpeka att denna syn 
på uppfostran rör pojkar, det vill säga Émile. Rousseaus syn på flickors uppfostran är 
annorlunda. Hans essensialistiska syn på könen gör att flickor förpassas till ett mycket mer 
inrutad uppfostran som förbereder dem till strikt kvinnliga sysslor.  

  Pestalozzi menar till skillnad från Rousseau att uppfostran ska vara positiv, i betydelsen att 
den vuxne ska stimulera barnet att växa i sitt moraliska ansvarskännande och blir en god 
samhällsvarelse. En nyckel till denna utveckling är språkinlärningen, språket gör det möjligt för 
barnet att så småningom självständigt kan bygga ett liv.13 Språket är för Pestalozzi förvaltningen 
av hela vårt kulturarv. Det är språket som bär de tankar som tänkts och de erfarenheter 
människan har vunnit genom årtusenden. Pestalozzi vill demokratisera språket och göra dess 
mening till allmängods. Det var för Pestalozzi ett stort problem att präster och jurister kunde 
språket och hanterade det, medan massan var utestängda ifrån det och inte kunde göra sig 
förstådda även om de hade rätt.  

 

1.5.2.2 Kindergarten och folkhemspedagogik  
 

Bland de närmaste efterträdarna till Rousseau och Pestalozzi kan den tyske pedagogen Friedrich 
Fröbel (1782-1852) och den svenska författaren och pedagogen Ellen Key (1849-1926) nämnas. 

  Friedrich Fröbel var en av dem som utvecklade det reformpedagogiska programmet. Fröbel 
var arvtagare till Pestalozzi och utvecklade en tankegång kring en analogi mellan människans 
utveckling och växterna i en trädgård i sin bok Människans fostran (1826). Alla människor har i 
sin unika sammansättning olika kapaciteter att utveckla och miljön de växer i kan stimulera dem 
positivt, menar Fröbel. Fröbel är upphovsmannen till den åtminstone nordeuropeiska 
förskoleinrättningen �kindergarten�. Han är således en central tänkare i utvecklingen av 
barnomsorgen i åtminstone Tyskland och Skandinavien, men han är även en tänkare som 
används i andra sammanhang och av andra mer tveksamma syften.  

  Fröbel tillhörde filosofiskt sett den tyska idealismen och präglas av den kulturella epok, 
romantiken, i vilken hans pedagogiska teori formulerades. Fröbel har i dagens ögon en något 
tung metafysisk ontologi som grund för sin pedagogik, men hans grundläggande tanke är att Gud 
har rustat människan med inneboende kapaciteter som ska förädlas och växa genom en yttre 
stimuli i form av vetenskapsförankrad uppfostran och undervisning.14 Den frihet som ska prägla 
denna uppfostran tycks inte vara någon �låt gå pedagogik� utan ramar och gränser, men Fröbel 
betonar vikten av att respektera barnets egenart, inte minst i syfte att det ska bli en vuxen 
självständig människa. Senare har Fröbels antiauktoritära tänkande motsägelsefullt nog används i 
nazistisk ideologi som �tysk pedagogik�. Det är även på sin plats att här nämna att Fröbel, 

                                                
11 Hans Larsson, Rousseau och Pestalozzi i våra dagars pedagogiska brytningar referat och reflexioner: (Lund 
1910), p. 1  
12 Ibid. p. 2  
13 Ibid. pp. 44ff  
14 Friedrich Fröbel, Människans fostran (Lund 1994), pp. 31ff (I hela det inledande kapitel utvecklar och 
presenterar Fröbel denna tankegång)  
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liksom Rousseau och Pestalozzi, intresserade sig närmast uteslutande för pojkars uppväxt och 
skriver om det synonymt med människans uppväxt. Flickor utestängs eller betraktats som 
ofullständiga människor.  

  Ellen Key formulerade sina tankar om fri uppfostran i sin bok Barnets århundrade (1900). 
Key drev här flera viktiga teser om hur barnens fostran under det kommande århundradet skulle 
formas som exempelvis en enhetsskola där vare sig kön (även om bildningen för flickor och 
pojkar ska vara olika, en sammanblandning är hämmande för respektive köns psykiska och 
fysiska utveckling), klass eller geografisk hemvist var kriterier för att bli förbisedd behovet av 
skolan.15 Denna skola skulle upptäcka det enskilda barnet och tidigt erbjuda specialisering i 
undervisningen för att ta tillvara på de individuella kvaliteterna hos varje barn. Andra teser var 
att barnagan skulle avskaffas16, att barnarbete skulle upphävas och att barnet skulle få rätt till sin 
barndom.  

  Key var kritisk mot en institutionalisering av uppfostran och en socialingenjörsinriktad skola. 
Hon vände sig därför emot Fröbels projekt med kindergarten och menade att små barn skulle 
tillbringa sin tid med sina föräldrar.17 Fröbels projekt var begränsande för barnen. Om Fröbel 
anknöt till Pestalozzi, lutade sig Key mot Rousseau. Key avvisade därmed kollektiv uppfostran, 
det är i enlighet med barnets egen natur som det ska fostras.18 Key inspirerades av Nietzsche.19 
Hon framhöll personligheten framför institutionaliseringen av barnens fostran, det skulle 
förhindra att barnen blev meningslösa hjordmänniskor vars liv endast ägnades åt att arbeta i den 
industriella produktionen. Personligheten kunde bäst odlas i hemmamiljö.20   

Liksom Rousseau har Key ett särartstänkande rörande könen. Mannen och kvinnan 
kompletterar varandra och Key uppdaterade Rousseaus tanke genom att anknyta den till 
evolutionsteorin. Barnet ska utvecklas i enlighet med människans evolution i övrigt. I Barnets 
århundrade skriver hon om hur Charles Darwin (1809-1882) har påverkat studiet av 
barnspsykologin och även om Herbert Spencers (1820-1903) socialdarwinistiska program för 
pedagogiken i hans bok Uppfostran i intellektuellt, moraliskt och fysiskt avseende.21 Kvinnan är 
vårdande och känslosam och dessa kvaliteter måste samhället ta tillvara på eftersom det behöver 
denna kompetens. Därmed ska flickor fostras på ett sådant vis att de kan ta tillvara på dessa 
förmågor. Det innebar även att kvinnan så mycket som möjligt ska hålla sig till hemmet och 
fostra sina barn. Denna tanke kan tyckas mycket konservativ eller inte reformistiskt 
överhuvudtaget, men Key har en tanke om att kvinnlighetens framhävande i samhället ska göra 
det godare, göra det till ett hem för folket, eller om man så vill, ett folkhem.  

  Den idéhistoriska bakgrunden till det svenska folkhemmet går delvis att finna i Keys tänkande 
och på samma vis som att folkhemmet egentligen är ett brett politiskt projekt, så har Key uttryckt 
sympati för socialismen och arbetarrörelsen, men även haft nära kontakt med liberala kretsar i 
Sverige. Key förespråkade även reformer rörande äktenskapet för att göra kvinnan ekonomisk 
och politisk frihet. Dessa reformer kommer leda till att en �ny människa� kan framträda i 
samhället. Det är även på sin plats att nämna att Key liksom många andra i sin samtid 
intresserade sig för rasbiologin och dess möjligheter att skapa en ny, friskare och godare 
människa.22         
 

                                                
15 Ellen Key, Barnets århundrade (Stockholm 1996), pp. 99ff 
16 Ibid. pp. 27ff 
17 Ibid. pp. 51ff 
18 Ibid. pp. 13ff  
19 Ibid. pp. 19f  
20 Ibid. pp. 38ff 
21 Ibid. pp. 136ff 
22 Ibid. pp. 165f  
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1.5.2.3 Pragmatismens pedagogik  
 
En senare tänkare i den reformpedagogiska traditionen är den amerikanske filosofen John Dewey 
(1859-1952). Filosofiskt sett är Dewey en av företrädarna för den filosofiska pragmatismen, en 
amerikansk filosofitradition som utöver Dewey utgörs av främst William James (1842-1910) och 
Charles Pierce (1839-1914). Dewey filosofiska undersökningar riktade sig mot praktiska följder i 
samhällslivet av olika idéer och fenomen. Det var de dagsaktuella frågorna som blev Deweys 
filosofiska intresse. Dewey menade att filosofin kunde definieras som pedagogisk teori, den kan 
användas för att rusta människor inför livet.  
  Dewey menar att det råder en dialektisk process mellan individen och omvärlden. Individen 
agerar mot omvärlden och anpassar sig till den. I likhet med ovannämnda reformpedagoger, 
hävdar Dewey vikten av barnets fria och individuella uppväxt och dess vikt för det goda 
samhället och den trygga samhällsindividen. Utbildningen och pedagogiken är viktig eftersom 
den till stor del kan avgöra hur samhällsutvecklingen fortgår. Här ser vi Rousseaus och Darwins 
inflytande på Deweys tänkande. Dewey slöt även upp bakom Fröbels kindergartenrörelse, vilket 
innebar att han i någon mån sammanförde Rousseaus och Pestalozzis tänkande till ett.23  

Dewey menar att utbildning och uppfostran är ett samhälles genetik. Det är där vi förmedlar i 
vilken anda vi vill att vårt samhälle ska fortgå att utvecklas i och hur ett rimligare samhälle ska 
byggas.24 Det finns i varje samhälle en dynamik beroende av dess medlemmar som bör beaktas, 
samhällen förändras och denna förändring bör bejakas och påverkas genom att rusta människor 
till ett gott socialt handlande. Det rör sig om en social och kulturell reproduktion. Dewey menar 
att pedagogik har med fostran att göra, det finns och bör finnas värderingar i utbildningen av 
våra barn. Barnets begåvning eller kapacitet ska stimuleras av den sociala situation som det 
befinner sig i. Barnen måste inse att de ingår i ett större sammanhang och förstå hur deras 
tänkande och handlingar kan gynna och utveckla detta sammanhang. I utbildningen måste det 
därför finnas en jämvikt mellan ett psykologiskt perspektiv som ser till barnets grundläggande 
känslomässiga och intellektuella kapaciteter och ett socialt perspektiv om hur dessa kan odlas 
och bidra i ett större socialt sammanhang. I ett demokratiskt samhälle måste människor som 
enskilda individer respekteras, men det kollektiva projektet kräver samtidigt sin anpassning.25  

  En annan viktig tankegång hos Dewey var att inte bemöta barn som klassvarelser, utan som 
enskilda individer med egna intressen och mål. Kvantitativa klasser döljer de individuella 
särdragen menade Dewey.26 Jämlikheten ska förstås som klassöverskridande, inte att barn från 
olika sociala förhållanden bedöms efter deras kapaciteter i förhållande till klassindelningarna. 
Personer kan vara begåvade på många olika vis och det ska pedagogikens utformning ta hänsyn 
till. I likhet med Rousseau pekar här Dewey på att grunden för det fria och jämlika samhället är 
upptäckten av människors individualiteter och olika kvaliteter, inte godtyckliga 
klassindelningar.27  
 

1.5.1.3 Skillnader och likheter mellan analytisk pedagogik och reformpedagogik  
 
Både reformpedagogiken och den analytiska pedagogiken bejakar vetenskapen och delar en syn 
på människans framåtskridande vilket har sina rötter i 1700-talets upplysningsideal. Det finns en 
tro på att förnuftet och vetenskapen ska göra oss till bättre människor och vår förmåga att skapa 
rimligare samhällen. Det finns hos dem båda även en reaktionär tendens trots reformistiska 
                                                
23 John Dewey, Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter (Stockholm 2004), pp- 91f 
24Ibid. p. 46 
25 Ibid. p. 47  
26 Ibid. p. 127 
27 Ibid. p. 130 



  

 20

anspråk. Det bestående och de försiktiga sociala sprången är något som bejakas. För den 
analytiska pedagogiken gäller det en försiktighet i att inte låta utopier eller optimistiska profetior 
prägla undervisningen, utan hålla den till en vetenskaplig försiktighet. För reformpedagogiken är 
denna försiktighet mest motiverad av en ännu tydligare etisk aspekt, det vore orätt mot barnen att 
inte respektera deras egenart och individuella möjligheter, utan offra dessa till förmån för ett 
socialt projekt präglat av utopisk ideologi.  

En viktig skillnad mellan de två pedagogiska perspektiven är att reformpedagogiken till 
skillnad från den analytiska äger en annan känslighet i att upptäcka en eventuell flora av 
individualiteter hos barngrupper och elever. Varje enskild individ bör få ett eget utrymme att 
utvecklas och föga intresse riktas mot eventuella normalitetsuppfattningar och vad som skulle 
kunna vara personligt hämmande anpassningsåtgärder.  

Trots denna skillnad tycks dessa synsätt vara starkt sammanbundna. De kan rentav komplettera 
varandra med både ett vetenskapligt och ett mer etiskt patos rörande uppfostran och 
undervisning.     
 

5.1.4 Hermeneutik, kritisk filosofi och pedagogik   
 
Hermeneutiken och den kritiska filosofin är sprungna ur en annan tanketradition än den 
analytiskfilosofiska. Hermeneutiken tolkar människans medvetenhet så som den yttrar sig i olika 
sammanhang, medan den kritiska filosofin pekar på motsättningen mellan människans 
medvetenhets möjligheter och de rådande ideologier som hämmar denna medvetenhet.28  

  Begreppet hermeneutik är mångtydigt, men kan översättas med tolkningslära. Hermeneutiker 
hävdar att människan är en tolkande varelse som strävar efter att förstå verkligheten. Det är 
därför viktigt att pedagogiken präglas av ett en sådan människosyn.  

  Den kritiska filosofins förhållningssätt är att en kritisk inställning till de rådande ideologierna 
ska skapa en process där nya ideologier skapas, där paradigmskiften ständigt sker. Den kritiska 
filosofin är kritiskt inställd till det teknologiska samhället som gör människan till enbart en 
entitet i ett maskineri av produktion och konsumtion. Människan blir ett i sådant samhället 
endimensionell, hon fungerar endast som konsument. Även vetenskapen begränsar genom att 
den i sitt objektivitetsanspråk binder sig vid den rådande maktordningen och på så vis värderas 
kunskaper på ett konservativt vis. För pedagogiken kan detta därför bli förödande, �objektiv 
kunskap� är något som vi vill att barnen ska lära sig för att de inte ska spränga ramen för den 
rådande ideologin.  
 

1.5.5 Hermeneutisk pedagogik  
 
Den hermeneutiska pedagogiken har sin idéhistoriska bakgrund i den tanketradition som kan 
spåras till 1800-talstänkare som Friedrich Schleiermacher (1768-1834) och Wilhelm Dilthey 
(1833-1911), samt senare kontinentala filosofer som Martin Heidegger (1889-1976) och Hans-
Georg Gadamer (1900-2002).29   

  Hermeneutisk pedagogik innebär att undervisning och uppfostran riktas mot att barnet ska nå 
självförståelse. Barnet ska få möjligheten att förstå hur dess bakgrund och samtid påverkar dess 
sätt att tänka och uppfatta sin verklighet. Det innebär även en förståelse för vad vi vill med vår 
utbildning och uppfostran och hur barnet och pedagogen uppfattar kunskaps- och 
inlärningsprocesserna. Barnet ska inte först och främst ses som en isolerad individ, utan som en 

                                                
28 Ebbe Vestergaard, Perspektiv på pedagogiken (Stockholm 1976) p. 111 
29 Ibid. p. 112 
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del av en helhet. Men barnets situation och dess plats i det stora ska förstås genom barnet själv. 
Barnet ska mötas som ett subjekt med egna intentioner, inte som ett formbart objekt. 

  Förtjänster som kan hävdas med den hermenutiska pedagogiken är att barn kan få hjälp med 
att förstå sin egen bakgrund. Exempelvis kan invandrarbarn i en svensk förskola få hjälp av 
pedagogen att förstå de eventuella konfrontationer och konflikter som kan uppstå när de med sin 
särskilda kulturella bakgrund tolkar saker annorlunda än de andra barnen. Samtidigt förstår de 
svenska barnen sin egen bakgrund i mötet med barn med ursprung i andra länder och kulturer. 
Mötet öppnar upp en möjlighet för självreflektion och insikt för barnet. Frågor om vem man är, 
var man kommer ifrån och i vilket sammanhang man lever väcks och kan besvaras genom mötet 
mellan de olika. Ett barn som riskerar ha svårigheter i den pedagogiska verksamheten kan förstås 
utifrån sin egen bakgrund, denna medvetenhet finns i det pedagogiska arbetet. I den pedagogiska 
verksamheten finns ett utrymme för dialog mellan barn och vuxna med olika kulturella och 
sociala bakgrunder.  
 

1.5.5.1 Dialogens pedagogik   
 
Två teoretiker inom denna pedagogikfilosofiska inriktning är den norske filosofen Hans 
Skjervheim (1926-1999) och den svenske pedagogikteoretikern Ulf Janson (1941-).  

  Hans Skjervheim formulerar sina teoretiska utgångspunkter för en hermeneutisk pedagogik i 
sin socialfilosofiska skrift Deltagare och åskådare (1971). En viktig bakgrund till Skjervheims 
tänkande är den teknokratisering av både det norska och svenska utbildningssystemet som ägde 
rum under slutet av 1960-talet.30 Skjervheim ställer sig kritisk till en positivistisk, analytisk 
pedagogik, som teknokratiserar och byråkratiserar utbildnings- systemet.   

  Skjervheim tar sin utgångspunkt i en dialogfilosofi.31 När människor interagerar med 
varandra uppkommer en treställig relation. Det finns ett �jag�, ett �den andre� (eller �du�) och 
det finns en tredje komponent, sakförhållandet som de interagerande människorna befinner sig i. 
Sakförhållandet är något de delar, så som läraren och eleven delar inlärningens process i ett 
pedagogiskt sammanhang. För att göra inlärningen eller sakförhållandet till en gemensam 
angelägenhet eller projekt, krävs därför en dialog. Skjervheim menar att den behavioristiska 
inlärningen (se presentationen av Russells pedagogik) inte är en dialog, utan att läraren gör 
eleven till ett fysiskt ting, ett objekt som inte själv får ha några intentioner utan bara ta emot den 
kunskap som läraren lär ut. Skjervheim menar att det här är viktigt att se att människor gör egna 
val. Psykologiseringen av pedagogiken har inneburit att människor inte längre behöver stå 
ansvariga för sitt eget lärande, utan reduceras till organismer som formas av sin miljö och sitt 
arv. Friheten är ingen självklarhet, den är något vi måste värna om att inte tappa bort i ett 
samhälle där psykologin och sociologin får fritt spelrum att reducera människor till genetiskt 
konstituerade automater som reagerar på manipulerad yttre stimuli.32  Skjervheim menar att 
denna utveckling är ett avsteg ifrån något som är värt att bevara i den västerländska 
kulturtraditionen, nämligen upptäckten av medmänniskan som ett moraliskt och vetande subjekt. 
Pedagogiken tappar bort det existentiella och moraliska fostrandet om den låter sig bli föremål 
för en frestelse att ge absoluta perspektiv på den, som biologism, psykologism eller sociologism. 
Skjervheim vänder sig därför emot att människor enbart blir faktum i sociologiska eller 
psykologiska modeller, de ges inte utrymmet att vara individer med egna intentioner.33 I det här 
sammanhanget ställer sig Skjervheim direkt kritisk till Bertrand Russell och dennes inverkan på 

                                                
30 Hans Skjervheim, Deltagare och åskådare (Uppsala 1971), p. 8 
31 Ibid. pp. 9ff  
32 Ibid. pp. 12ff 
33 Ibid. p- 31 
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den positivistiska eller analytiska pedagogiken.34 Russell menade att det vetenskapliga språket, 
även sociologin och psykologin, skulle kunna frigöras från ord som det här, det där, jag, du, där, 
nu, då, förflutet, nutid och framtid. Det vill säga allt det som pekar på att människor som 
individer bär genuina intentioner och att det befinner sig i situationer som är historiskt 
betingande. Skjervheim menar här att Russells förkärlek för framförallt fysiken gav hans 
tänkande en starkt teknokratisk prägel. Problemet med det analytisk pedagogiska projektet enligt 
Skjervheim är att den tenderar bli en komponent i ren och skär socialingenjörskonst, människan 
ska manipuleras i alla avseenden till det att hon passar in i mallen för hur ett önskat samhälle ska 
se ut.35  

  Skjervheim menar att vi ska söka metoden för pedagogikens utveckling i fenomenologin och 
existensfilosofin.36 Människor är som de är, de är inte sådana som vetenskapliga teorier försöker 
reducera dem till. Vi måste utgå från vår ursprungliga erfarenhet av att vara människor när vi 
bygger ett gott samhälle, inte hur vi skulle vara enligt en snäv teoribildning på ett skrivbord hos 
en psykolog eller sociolog. Det är viktigt att påpeka att Skjervheim här inte vill exkludera 
psykologin och sociologin fullständigt från den pedagogiska teoribildningen, men det är viktigt 
att se deras plats i en helhet.37 Problemet är att företrädare för dessa vetenskaper ibland tenderar 
att försöka ge svar på frågor som de egentligen inte kan behärska. Frågor som rör exempelvis 
etik och livsåskådning är centrala i det pedagogiska arbetet och ska inte bara beskrivas utan 
diskuteras och problematisera på grundval av filosofi och teologi. När det gäller sociologin 
menar Skjervheim att den inte enbart bör beskriva samhället och ge exempelvis pedagogiken det 
vetenskapliga underlag som krävs för att undervisningen ska vara samhällstillvänd, utan att 
sociologin ska vara en kritisk vetenskap, som kritiserar de rådande maktstrukturerna och de 
förhärskande ideologierna.     

En annan tänkare i den hermeneutiskpedagogiska traditionen är den svenske pedagogik- 
teoretikern Ulf Janson. I sin avhandling intentionalitet och medsubjektivitet (1975) genomför han 
en hermeneutiskfenomenlogisk syn i sin undersökning av pedagogikens villkor och 
verksamhet.38 Samtidigt hävdar Janson begränsad filosofiskskolning och vill inte bli sedd som en 
utvecklare av andra filosofers tänkande i den fenomenologiska traditionen som Edmund Husserl 
(1859-1938), Martin Heidegger (1889-1976) eller Maurice Merleau-Ponty (1908-1961).  

  I det följande definierar Janson en pedagogikens verksamhet:  
 
Ett pedagogiskt företag är en serie handlingar med syfte att förändra och utveckla människors 
föreställningar om världen. Där till är det en mänsklig relation, en umgängesform.39 

 
Janson ser människan som ett �intentionellt vara-i-världen�. Genom den pedagogiska dialogen, 
två individers samreflektion, ska individen växa, öka sin självreflektion och förståelse att gestalta 
världen intentionellt. Janson definierar begreppet �dialog� vitt. All mänsklig interaktion är en 
sorts dialog, den behöver i sig inte vara en semiologiskt analyserbar kommunikation.40  

  Det fenomenlogoiska angreppssättet är centralt hos Janson. Han säger sig vara medveten om 
att han är subjektiv i sina beskrivningar av den pedagogiska verksamheten och att hans 
subjektivitet är intentional, att han beskriver verkligheten utifrån hans värderingar och för- 
förståelse. Janson skiljer vidare mellan olika förhållningssätt till verkligheten, olika existens- 
modus. Dels finns det ett vetenskapligt existensmodus, här styrs individen i sina handlingar av 
gruppens kunskap och konventioner, denna vetenskapliga existensmodus är något en grupp 
                                                
34 Ibid. pp. 34ff  
35 Ibid. p. 38  
36 Ibid. p. 40ff  
37 Ibid. p. 51  
38 Ulf Janson, Intentionalitet och medsubjektivitet (Stockholm 1975), pp. Vf 
39 Ibid.  
40 Ibid.  
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delar. Kommunikationen inom det vetenskapliga existensmodus rör det gemensamma, här delar 
individer referenser till en �objektiv verklighet�. Ting uppfattas här som givna i sig, inte i olika 
perspektiv. Det finns en tystnad kring de gemensamma värderingarna som skapar en 
perspektivtotalisering rörande kunskapen om tingen. Den vetenskapliga modus är 
objektifierande. Den tingliggör människor och begränsar dem ofta till bara deras fysikaliska 
aspekter och förnekar andra centrala upplevelser i livet.   

  Det filosofiska existensmodus är i högre grad individuellt och här formar individen en 
världsbild efter sina värderingar och övertygelser. Dessa värderingar styr individens handlingar 
och omsätts i ett existentiellt projekt. Kommunikationen i denna modus är öppnare och mindre 
styrd, här kan det givna transcenderas och ett meningsfullt utbyte kan göras mellan individer. 
Denna modus kallar Janson för dialog. Dialogen innebär att vi inte bara söker svaren till våra 
frågor genom introspektion utan även i dialog med andra intentionala individer. Vi kan på så vis 
frigöras från våra fördomar genom att dela flera perspektiv av verkligheten.  

   Likt Skjervheim är Janson kritisk till den positivstiska psykologin.41 Den bär drag av det 
vetenskapliga modus, den är objektifierande och reduktionistisk. Människan beskrivs här bara 
utifrån sina beteenden och inte intentionerna som ligger bakom dem. Även atomismen kritiseras, 
Janson företräder en holistisk syn på människan.  

  Människan har två komponenter enligt Janson.42 Dels har människan funktionalitet, hon har 
organ och beteenden som gör henne funktionell i den miljö hon befinner sig. Denna del av henne 
kan mer eller mindre beskrivas i gemensamma drag. Den andra komponenten är intentionalitet, 
hon är en meningssökande varelse. Människan är därmed aktiv i relation till hennes omgivning. 
Människan kan beskrivas både som objekt (uppsättning organ och beteenden) och subjekt 
(individers intentioner, attityder, värderingar et cetera).    

  Janson ansluter sig till de filosofer och psykologer som finner det meningsfullt att tala om en 
särskild mänsklig egenskap, intentionalitet.43 Intentionalt beteende innebär att ge världen en 
personlig mening, att se livet som ett meningsfullt projekt. Grader av denna egenskap kan bland 
annat uppmärksammas hos barn, vissa barn har mer intentionalitet då de kan uttrycka livsmål på 
längre sikt. Intentionalitet är vidare när det mänskliga psykets riktning mot objekt.  

  Det centrala temat hos Janson är den pedagogiska dialogen. Den pedagogiska dialogen är 
lärarens och elevens filosofiska samreflektion över gemensamma sakförhållanden.44 På så vis 
kan dialogens deltagare överskrida sin egen föreställning och uppfattning om sakförhållandet 
genom att ta del utav den andres föreställning och uppfattning. De olika deltagarna har olika 
förståelse av världen beroende på det intentionala perspektiv med vilket de undersöker den. 
Utöver att överskrida sin egen uppfattning kan den andre deltagaren bli ett medsubjekt och fler 
perspektiv öppnas få inför världen. Problemet som ofta råder i pedagogiska sammanhang menar 
Janson är att det bara är lärarens kunskap och perspektiv som gör sig gällande i undervisningen, 
elevens perspektiv betraktas som ointressant och eleven som okunnig. Läraren håller sanningen 
och eleven får del utav den, istället för att den nyanseras i en dialog mellan olika perspektiv. En 
följd av detta blir att eleven inte är mottaglig för perspektivet som läraren försöker förmedlar, det 
kan inte fullt ut sätt sätta sig in och tillgå kunskap, eftersom det egna perspektivet nedvärderas 
eller ignoreras. Språket som läraren använder känns därför främmande, som tillhörande en annan 
existens.45  
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1.5.6 Emancipatorisk pedagogik  
 
Den kritiska filosofin har givit upphov till det jag här kallar emancipatorisk pedagogik. Den 
filosofiska bakgrunden finns därmed i det som brukar kallas Frankfurtskolan bland vars 
företrädare kan nämnas Theodor Adorno (1903-1969), Herbert Marcuse (1898-1979), Max 
Horkheimer (1895-1973) och Jürgen Habermas (1929-). En central tanke i denna skola är att 
filosofins uppgift borde vara att avslöja samhällets och vetenskapens politiska förhållanden, 
vilket har betydelse för det pedagogiska tänkande som skolan har inspirerat. En viktig del i denna 
filosofi är att klargöra sambanden mellan den rådande ideologin och dess sociala verkningar. 
Detta kan exempelvis illustreras genom att fråga barn varför de går till skolan, den som frågar 
betraktas som konstig på något vis, det är så att säga �självklart� att barn ska gå i skolan.   

  Den emancipatoriska pedagogiken ifrågasätter pedagogen eller uppfostrarens auktoritära roll. 
Relationen mellan barnet och den vuxne måste präglas av en jämlikhet. Barnet får inte 
passiviseras till en endimensionell varelse som bara anpassas till det samhället vill att det ska 
vara, utan måste ges utrymmet att själv få skapa. Pedagogiken ska präglas av en politisk 
medvetenhet, den bör ha en klar uppfattning om hur samhället bör vara beskaffat.    

  Problemet i mycket av den pedagogiska verksamheten enligt den emancipatoriska 
pedagogiken är att de demokratiska värden som samhället vill förmedla till barnet, förmedlas på 
ett auktoritärt vis. Ett annat problem är att de barn som idkar en kritiskhet och hävdar en 
originalitet i sitt sätt att vara och tänka, uppfattas som abnorma och klassificeras gärna därefter. 
Exempelvis missgynnas barn av annorlunda bakgrund eller vars språkliga uttryck skiljer sig för 
mycket från normen. Den emancipatoriska pedagogiken hävdar att om barnet inte själv får 
uppleva någon reell demokrati, reduceras demokratin enbart till ett ytterligare objekt i 
undervisningen. Barnet måste lära sig att tillämpa kritiskt tänkande och genomskåda den rådande 
ideologin och maktförhållandena och detta gör barnet delvis genom att få möjlighet till 
deltagande och att bemötas med respekt som en jämlik individ.46 Barnet måste bli politiskt 
medvetet för att själv finna vägen till det goda samhället.   
 

1.5.6.1 Pedagogik för förtryckta  
 
Den mest framträdande teoretikern för den emancipatoriska eller kritiska riktningen av den 
pedagogiska filosofin var den brasilianske pedagogen Paulo Freire (1921-1997). Freire hade ett 
starkt socialt engagemang rörande de många fattiga i Brasilien och sedan även i Chile. Freires 
grundläggande idé var att de fattiga inte skulle matas med de rikas kunskap, utan skulle ges en 
pedagogik för att kunna formulera sin egen kunskap och komma till medvetenhet om sin 
situation. Freires filosofiska bakgrund fanns främst i marxismen och existentialismen, men hade 
även en teologisk ansats i och med att han var troende och mycket kyrkligt engagerad katolik.47 
Freires tankevärld har beskrivits som snårig och jag kommer därför i min beskrivning av Freires 
tankar i hans huvudverk Pedagogik för förtryckta (1968) luta mig mot Richard Shaulls och Ernst 
Langes introduktioner till denna så som de är presenterade i den svenska översättningen.  

  Freires grundläggande antropologiska antagande är att människans ontologi är som ett 
medvetet subjekt som formar och interagerar med sin omvärld. Människans strävan är mot ett 
rikare liv både individuellt och socialt. Världen omkring människan är inte passiv, utan förändras 
ständigt vilket kräver att människan också anpassar sig till den. Människan kan betrakta denna 
värld kritiskt, hon bär den förmågan. Det får betydelse för Freires syn på relationen mellan 
läraren och eleven. Freire ställer sig kritisk emot att lärandet ska vara en envägskommunikation 
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där läraren äger all kunskap och delar med sig av denna till de ovetande eleverna som ska vara 
tysta och ta emot av lärarens generositet.48 På så vis blir människor reducerade till robotar som 
bara tar in information och behandlar den, de kan inte själva formulera kunskap.49 Eleven eller 
barnet är inte aktiv i att själv utforma den miljö denne lever i, utan ska bara anpassa sig till 
världen, utan motstånd, utan reflektion.50 Relationen mellan lärare och elev ska inte vara 
hierarkisk, utan vara utformad som en dialog mellan två människor som båda bär förmågan att 
ställa sig kritisk till de rådande förhållandena.51 I denna dialog finns en möjlighet för människor 
att föra ett samtal om hur världen ser ut eller borde se ut. Läraren ska här ge eleven redskapen att 
kunna föra sin egen kamp, att genomskåda de rådande ideologierna och det förtryck de förmedlar 
och upprätthåller.52 Läraren ska hjälpa eleven att formulera problemen i sin tillvaro, att förstå sin 
tillvaro som ett problem. När människor inlåts i en sådan dialog och inte är underkuvade det 
formuleringsföreträde en lärare ofta bär, väcks det hos dem en ny syn på dem själva, de kan 
formulera vilka de själva är.53 Freire använder ett begrepp för att beskriva detta förtryck, 
�tystnadens kultur�. De förtryckta äger ingen möjlighet att själva uttrycka vilka de är eller vad de 
vill, detta privilegium äger bara de som förtrycker. Förtryckaren upprätthåller denna tysta kultur 
genom att ständigt peka på den förtrycktes oduglighet, okunnighet, främlingskap och nöd.54 Ofta 
blir det institutionella undervisningssystemen i samhället en upprättare av detta förtryck, de visar 
ständigt på människors oduglighet och hävdar vikten av anpassning till de villkor förtryckaren 
bygger upp. Detta kunskaps- och språkmonopol förintar ständigt möjligheten för de förtryckta att 
formulera sin egen identitet.  

  Freire menade att undervisningen aldrig kunde vara neutral, att den alltid är politisk och det 
gäller att välja vilken samhällsvision vi i pedagogiska sammanhang vill framhäva. Läraren är den 
som undervisar och eleven lär sig, vilket innebär att läraren underordnar elever genom att vara 
företrädare av en etablerad och politiskt understödd ordning. Freire menar att eleven istället bör 
få möjligheten att själv förvärva den kunskap som krävs för att ändra sin livssituation i önskad 
riktning. Sådan kunskap kan exempelvis vara att lära sin hantera språket, det ger möjligheten att 
uttrycka och formulera sin egen identitet och kunskap.           
 

1.5.7 Skillnader och likheter mellan hermeneutisk- och emancipatorisk pedagogik  
 
Hermeneutisk- och emancipatorisk pedagogik påminner om varandra så till vida att de båda har 
ambitionen att få barnet överskrida hur det vardagligt förstår sin omvärld och sin relation till 
denna, att get det möjligheten att vinna ett nytt perspektiv av verkligheten. Barnet ska inse hur 
världen omkring det hänger ihop. Något annat de två perspektiven har gemensamt är att de 
intresserar sig för det kontextuella. Idéer och kunskaper måste förstås utifrån sina sammanhang, 
på samma sätt som barnet måste förstå sig självt utifrån det sammanhang det befinner sig i.  
  En väsentlig skillnad här att den hermenutiska pedagogiken till skillnad från den 
emancipatoriska inte har ambitionen att avslöja ideologiska maktstrukturer.55 En renodlad 
emancipatorisk pedagog skulle förmodligen hävda att barns intentioner är styrda av rådande 
maktstrukturer och att pedagogen kan hjälpa barnet att inse det och ge barnet möjligheten att 
befria sig från denna styrning. Den hermenutiska pedagogen skulle säga att detta är en 

                                                
48 Ibid. p. 71ff 
49 Ibid. p. 74 
50 Ibid. p. 75 
51 Ibid. p. 11  
52 Ibid. p. 78ff  
53 Ibid. p. 62f 
54 Ibid. p. 60f  
55 Ibid. p. 118  



  

 26

förenkling, det finns annat en politik (om än i en vid bemärkelse) som gör avtryck i våra 
intentioner. Ett komplext och svårgripbart känsloliv samt diffusa föreställningar om verkligheten 
är ofta en bättre och mindre förenklad förklaring till vårt tänkande och handlande. Det visar sig 
emellertid i min presentation att dessa riktningar inte är helt avgränsade ifrån varandra. 
Skjervheim har emancipatoriska tendenser i sin syn på sociologins uppgift som kritiskt granskare 
av rådande ideologier och Freires omhuldande av idéen om att dialog ska prägla relationen 
mellan lärare och elev skulle definitivt passa in i ett hermeneutiskpedagogiskt program.      
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2. Lekens mening och värde  
 
Lek kan innebära många olika aktiviteter och är både som begrepp och fenomen tämligen 
svåranalyserat. Det tycks som om leken är viktig för oss och att vi uppfattar den som värdefull. I 
synnerhet uppfattar vi leken som något värdefullt för barn eller på något vis nyttig för dem. 
Frågor vi kan ställa oss gällande lek är exempelvis vad vi menar med lek och var i lekens värde 
ligger? Leken är ett viktigt inslag i den pedagogiska verksamheten, särskilt i förskolan. För att 
förstå hur vi ska värdera leken och dess plats i vårt samhälle bör vi börja med att utreda vad vi i 
egentligen avser med lek och vilka värden leken inkluderar. Nedan redogör jag för sex olika 
teorier om lek och kritiserar dessa i syfte att försöka finna ett lämpligt sätt att ringa in leken våra 
olika meningar om vad lek innebär. Teorierna är av skiftande karaktär och sprungna ur olika 
vetenskapliga discipliner, men de försöker alla fånga vad som är lekens mening och funktion.  
 

2.1 Utgångspunkter för analys och kritik av lekteorier 
 
Jag kommer grunda min analys och kritik mot nedan föreslagna lekbegrepp på ett antal 
antaganden om leken och dess värde. Jag har valt en språklig och en värdemässig utgångspunkt 
för min undersökning.  
 

2.1.1 En språklig utgångspunkt 
 
Den begreppsliga analysen av de lekteorier kommer jag att genomföra utifrån en vardagsspråklig 
utgångspunkt när det gäller föreslagna betydelser av lek. Lek, liksom andra ord eller begrepp vi 
använder till vardags, varierar betydelse beroende på vilket språkligt sammanhang vi använder 
dem i. Jag menar att vi känner igen ordet �lek� från vardagligt tal som något som har likhet i 
betydelse med fantasifullt (något är �på låtsas�), spel (lekar med mycket tydliga och för 
aktiviteten funktionsbringande och vedertagna regler), något som är roligt och lustfyllt (�det är 
på kul�), men även något som inte är helt under kontroll, olycksbådande och vårdslöshet (�en 
djävulsk lek�, �en dödlig lek�, �katt och råtta lek�, �att bli lekt med� et cetera). Vi känner även 
igen uttryck som �tankelek�, leken kan vara konventionsprövande. Vi leker med det vi känner till 
och håller för sant och utmanar det. Vi tycks även känna igen leken som en aktivitet beroende av 
att hela våra väsen aktiveras i leken. Vi människor finner intellektuell, fysisk och mental 
meningsfullhet i leken, vi engagerar kropp, tänkande och känsla när vi leken.  

  Lekbegrepp som strider emot eller saknar någon som helst beröring med vårt vardagliga 
användande av ordet lek är märkliga. Lek är något vi känner igen och vi vet vad vi menar när vi 
pekar på ett par kattungar som brottas och säger: �titta, de leker!�. Jag bör här påpeka att djur och 
människors lek är annorlunda, djurs lek uppfattar vi inte som meningsfull i samma mening. Djurs 
lek är förmodligen utövad genom instinkt, medan människor kan reflektera över sin lek och på så 
vis finna mening i den.    

  Ifall en teoretiker föreslår ett lekbegrepp som är för vitt eller för snävt, eller som pekar ut 
aktiviteter och företeelser som vi till vardags skulle omnämna som något helt annat, är det i strid 
med vad vi vanligen avser med lek och därför ett suspekt begrepp.          

 
 
 
 



  

 28

2.1.2 En värdemässig utgångspunkt  
 
Lekens värde ligger i att vi vill den. Barn, men även vuxna, tycker att det är en rolig och 
meningsfull aktivitet som de gärna ger tid åt att utföra. Det innebär inte att allt det människor vill 
alltid är gott. Det finns ofta åtskilliga saker som enskilda individer eller grupper vill som inte är 
etiskt önskvärda. Inte sällan erfar vi att människor vill förtrycka, kränka och skada andra 
människor. Det är sådana preferenser som vi sällan uppfattar som goda. Är preferensen att leka 
en god preferens? Jag skulle säga att preferensen att leka är något gott, men möjligen är inte alla 
lekar alltid goda, det beror på hur och när någon leker. Leken är en aktivitet som förnöjer och 
skapar mening och påminner om andra kulturfrämjande aktiviteter som författarens berättande 
eller kompositörens tonsättning, det vill säga sådant som jag tror att de flesta uppfattar som något 
gott. Många av känner även igen lusten i och önskan om att få leka. Leken är något som inte 
behöver vara gott i sig. Det förekommer att lekar leks där barn eller vuxna kränks och utsätts för 
våld. Sådana lekar menar jag att vi inte uppfattar som goda. Leken ska vara något som alla dess 
deltagare tycker är rolig och meningsfull. Lek är något liksom konst som människor i ett fri och 
god samhälls- gemenskap får ägna sig åt utan att andra lägger sig och inskränker den. Givetvis 
finns det gränser för leken, den får inte leda till att barn eller vuxna missköter sina åtaganden 
som medmänniskor och medborgare, men likväl bör människor tillräknas den frihet och det 
utrymme som finns för att leka.   

Det finns som jag ser det tre viktiga värden i leken. Att jag tar upp dessa värden är därför att 
jag menar att de är kriterier på vad vi bör anse vara god lek. Det finns aktiviteter som vi skulle 
kalla lek, även om dessa aktiviteter inte uppfyllde kraven på god lek. De värden jag menar att vi 
känner igen och omhuldar i leken är frivillighet, avskildhet och meningsfullhet. Låt mig förklara 
närmare vad jag menar med dessa begrepp. Jag påpekar igen att jag här avser god lek, en del 
aktiviteter kan beskrivas som lek, även om dessa värden är frånvarande.  

 
1. Med frivillighet menar jag här att leken är något som barn och vuxna av fri vilja och 

samtycke ger sig in i. God lek är inte sådan man tvingas till, utan sådan som man själv 
väljer att delta i. Det är viktigt att de lekande delar samman uppfattning om leken och är 
överens om dess regler, det bör råda ett jämlikt förhållande mellan de lekande. Hur ofta 
sker det inte att ett barn slår sig eller känner sig kränkt av sina lekkamrater och någon av 
de skyldiga säger �det var bara på lek�. För de tre våldsverkarna var det något roande i 
deras vårdslöshet, men för offret var den roliga leken slut för länge sedan. Leken är något 
som grundar sig i en ömsesidig frivillighet att delta och lämna, en jämlik frihet i lekens 
aktivitet om man så vill.   

 
2. Avskildhet är något jag menar att vi känner igen i lekens aktivitet. Vi lägger märke till 

och förstår att leken innebär att inta ett särskilt förhållningssätt till verkligheten. 
Avskildheten är ett värde i leken. De lekande måste tillåtas få leka att få skapa ett särskilt 
�rum� i tillvaron där de bestämmer sina regler och lagar. Givetvis handlar det här om en 
gestaltning som är på låtsas och reglerna för handlingsutrymmet i leken kan inte vara 
utformade på ett sånt vis att handlingarna kan få direkt fysiskt skadliga effekter på de 
lekandes omgivning. Förutsatt att de lekande tar hänsyn till omgivningen måste 
omgivningen respektera lekens aktivitet, precis som man inte avbryter en pjäs eller en 
ishockeymatch för att man vill störa och förstöra det roliga och meningsfulla.   

 
 
3. Till sist har vi meningsfullheten. Det måste stå fritt för de lekande att finna sin mening 

och lust i leken. Genom kreativiteten i leken finner de lekande mening och lust. Leken 
präglas av en fri kreativitet, mer eller mindre avgränsad beroende på lekens regler. Lek 
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bör inte vara något som barn tvingas till, de ska själva få söka sig till leken och dess 
teman. Visst kan en utomstående eller vuxen inspirera, men de gestaltningar barnen gör i 
lek bör betraktas med respekt. Det kan vara svårt för utomstående att se det roliga i leken, 
den kanske tar sig i uttryck som känns skrämmande och främmande för den som inte är 
med i leken, men meningen i leken finns hos de lekande, de står fria att välja sin mening 
åt den lek de finner roande.  

 
Jag tar nu med min filosofiska uppfattning kring språk och vetande samt de värden jag menar 
leken hyser med mig i min granskning av de nedan föreslagna lekbegreppen. Innan dess bör jag 
visa den indelning av olika lektyper som kan göras.   
 

2.1.3 Lekens koncept och distinktioner   
 
Lek tycks vara ett ytterst svårfångat begrepp och många olika aktiviteter kan avses med det. I 
barnpsykologisk och pedagogisk litteratur är det vanligt att leken delas in i flera olika sorters 
lekar eller aktiviteter, sådant man känner igen från främst barns lekar. Ett bra lekbegrepp bör på 
något vis beröra alla dessa lektyper. Jag avser här inte bara att göra följande indelning efter 
empiriska iakttagelser, utan peka på olika drag som leken kan ha. Det är värt att påpeka att trots 
att denna indelning görs, är kombinationer möjliga och gränserna inte alltid tydliga när vi väl 
påträffar lekens aktivitet och försöker beskriva den.  

  Följande indelning av olika typer av lek görs vanligtvis inom pedagogiken och 
barnspykologin:   
 

• Övningslek. Den här leken är i någon mån målinriktad i sin aktivitet. Leken kan syfta till 
att lägga ett pussel, klättra upp i ett träd, hoppa över hinder, kasta föremål av olika skäl, 
bygga kojor eller dylikt. Denna lek behöver inte skarpt skiljas från fantasileken (se 
nedan), men det som är karaktäriserande för övningsleken är att den innehåller ett 
moment av praktiskt handlande, vilket exempelvis inte fantasileken behöver göra.  

 
• Fantasilek. Fantasileken består av minst två komponenter. Den första komponenten är 

symbollekar i form av transformation av objekt och konstruktioner av fantasivärldar. Den 
andra komponenten är rolleken, olika roller intas och konventioner och normer testas och 
värderas.  

 
• Pedagogisk lek. En vuxen eller pedagog styr leken av något skäl, för att främja en 

gruppdynamisk och psykosocial utveckling hos barnen exempelvis.   
 
• Regellek. En regellek kan vara en idrottslek eller ett spel med tydliga regler. Här kan 

också modernare rollspel, inte minst av digital karaktär, som både har ett inslag av fantasi 
och regellek nämnas. Spelets regler blir otydligare, men det finns en ram för leken som 
inte går att spränga.  

 
De olika typerna av lek präglas tydligt av kreativitet. Övningsleken kräver fantasi och 
uppfinningsrikedom, kojor ska planeras och byggas, strategier för att klättra upp i träd med få 
grenar måste läggas upp et cetera. Fantasileken präglas av konstnärligt skapande, lekberättelsers 
dramatik utarbetas och rollfigurer utmejslas. Även den pedagogiska leken kräver kreativitetens 
inlevelse och fantasi, inte bara från pedagogen som utformar den, utan även från barnen som är 
med och leker den. I regelleken blir kreativiteten inom ramen för spelets regler, i schackspelet 
eller i fotbollsmatchen krävs strategier eller bolldribblingar som kräver kreativt tänkande.     
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2.1.4 Lektyperna och den goda leken  
 
Låt mig nu visa hur dessa olika lektyper per definition är relaterade till de värden som jag menar 
att vi förknippar med god lek.  

Ser vi till övningsleken är god övningslek i någon mån frivillig. Ska exempelvis ett 
byggprojekt av en koja inledas är det helt rimligt att byggets initiativtagare och arbetskraft gör 
det av fri vilja. Är inte det fallet, rör det sig här om slaveri, och det vill jag påstå är något som vi 
aldrig finner moraliskt försvarbart. Det är inte heller tänkbart att det skulle vara moraliskt 
försvarbart att tvinga barn eller för den delen vuxna att klättra högt upp i träd. Trädklättring är ett 
företag personer ger sin in i frivilligt, medveten om riskerna ett eventuellt fall skulle kunna 
innebära.   

När det gäller avskildheten kräver god övningslek sådan i någon mening. Vill jag klättra i träd 
måste omgivningen ge mig utrymmet att klättra och inte hindra mig, förutsatt att jag inte gör en 
stor åverkan på trädet, utsätter andra för risker och själv ges förtroendet att lite till mina 
färdigheter i klättring så att jag inte skadar mig. Ett kojbygge kräver även det att omgivningen 
respekterar själva byggprocessen och ger utrymme för den och även låter kojan stå kvar när den 
väl är byggd. Även här är ett gott kojbygge förutsatt att inte gemensam egendom skadas och att 
inte omgivningen blir oproportionerligt störd av byggprojektet och dess resultat.     

De flesta som ger sig in i övningsleken frivilligt finner den nog meningsfull, kreativ och 
roande. Att lägga ett pussel leder ofta fram till att pusslets bitar visar sig utgöra en bild av något 
slag. Att fundera över hur bitarna hänger ihop och se motivet växa fram under lekens gång är 
något som är roligt och gör pusselläggandet meningsfullt. Även vid exempelvis ett kojbygge ser 
vi hur de kreativa inslaget i själva uppförandet av kojan och tankearbetet i att utforma dess 
arkitektur gör kojbyggandet meningsfullt och roligt. Det är roligt att bygga kojor och när bygget 
är klart kan man vara stolt över det man har lyckats uppföra.  

Fantasileken är som bäst när den är frivillig. Genom att frivillig initiera eller initieras i en 
fantasilek är det enklare att ta till sig och förstå fantasilekens symbolspråk och dramatik. 
Frivilligheten utgör här möjligheten att kunna skapa en egen verklighet tillsammans. Om någon 
tvingas in i fatansileken är det högst troligt att den inte finner motivationen att sätta sig in i 
lekens regler och symbolspråk. Det händer lätt att ett barn kan tvingas leka en roll som den inte 
förstår, eller att barnet uppfattar att det utsätts för våld och kränkningar när denne inte på jämlik 
grund har förstått lekens regler eller förstått sin roll i den. Är fantasileken utformat på frivillig 
och jämlik grund ökar möjligheterna att ta tillvara på dess kreativa och meningsskapande 
potential.  

Avskildheten är ett måste för god fantasilek. Utomstående måste respektera att de lekande är 
involverade i ett kreativt projekt där dramatik ska skapas, roller ska utmejslas och rekvisita ska 
anskaffas och tolkas. Precis som i en pjäs eller för den delen en ishockeymatch måste de 
utomstående respektera att det är ett särskilt angreppssätt på verkligheten som de lekande 
utformar och att denna aktivitet är meningsfull för den inblandade. Om de lekande inom sin 
leksfär har transformerat en trädgårdsmöbel och en cykel till en lastbil, är det inom leken just en 
lastbil. Kommer det någon utomstående och oförsiktigt frågar varför de lekande sitter på en soffa 
med en uppochnedvänd cykel framför sig och gör märkliga läten med munnen, är detta givetvis 
att störa de lekande. För dem är soffan en tresits i en lastbild, framhjulet på den uppochnervänd 
cykeln är en ratt och de märkliga ljuden �föraren� gör med munnen är ljudet från en stor 
långtradarmotor.  

God fantasilek är givetvis meningsfull. Genom att pröva konventioner och skapa alternativa 
verkligheter kan man förstå och tolka sitt liv och den verklighet vi lever i. Fantasileken liknar 
konsten eller det mytiska språket i religionen. Det är en verklighet som beskrivs eller upplevs 
men på ett fiktivt vis. Av samma anledning som vi finner konst och religion meningsfull finner 
barnet fantasileken meningsfull. Den ger möjlighet till ohämmat skapande och det är roande och 
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meningsfullt. Livsfrågor kan gestaltas i leken och där kan man ge dem olika perspektiv och svar. 
Att närma sig livet stora och svåra frågor i lekens kreativitet är roande och meningsfullt.      

Den pedagogiska leken är svår främst därför att den i regel initieras av en pedagog eller vuxen. 
Att tala om frivillighet i den pedagogiska leken blir annorlunda. God pedagogisk lek bygger 
någonstans på ett frivilligt deltagande från de lekande. Att tvinga barn och leka är något som 
åtminstone för mig känns intuitivt märkligt. Det ligger här hos den vuxne eller pedagogen att 
kunna initiera en lek som känns lockande och rolig för barnen. Samtidigt bör det tilläggas att 
tiden på förskola och skola inte kan ses som barns fritid. Föräldrarnas önskan att låta sitt barn gå 
till förskolan innebär någonstans att de skyldigheter ett barn har gentemot sina föräldrar överförs 
till förskolepersonalen den tid barnen är på förskolan. Det innebär att barnet måste anpassa sig 
och respektera andra barn och personalen vid förskolan. Det är rimligt att förskoleverksamheten 
kräver en struktur och planering. Pedagogiska lekar som syftar till att stärka gemenskapen mellan 
barnen i förskolegruppen eller som utvecklar deras språkliga och sociala förmåga kan det därför 
ses som en viss skyldighet av barnet att delta med åtminstone ett litet intresse i. Vi kan även peka 
på att barn deltar i en social och moralisk gemenskap genom att leva i ett samhälle och därför har 
vissa förpliktelser mot samhället eftersom även de nyttjar den trygghet och frihet som en 
samhällelig gemenskap i bästa fall möjliggör. Här bör vi tänka i banor av partikulära 
skyldigheter och rättigheter. Barn får gradvis både ökade förpliktelser, men även friheter i den 
samhällsgemenskap de lever i. För de lite äldre förskolebarnen kanske deras lekar och aktiviteter 
under fri lektid inte kräver samma typ av uppmärksamhet av personalen, men i gengäld ökar 
även förpliktelserna och ansvaret för det gemensamma, så som att delta i de pedagogiska lekarna. 
När det gäller grundskoleverksamheten har vi åtminstone enlig lag skolplikt, det vill säga vi både 
kräver och förväntar oss av varje skolmoget barn att de genomför en grundskoleutbildning för att 
kunna bli självständigt agerande medborgare i vår samhällsgemenskap. I värdegrunden för 
svensk förskola så som den är presenterad i Den svenska förskolans läroplan framhålls däremot 
att barn inte behöver delta i aktiviteter om de inte vill, men det ska vägas gentemot att barn i 
förskolan har skyldighet att var solidariska mot personalen och andra barn i verksamheten (Jag 
går närmare in på denna diskussion i kapitel 5).  

Den pedagogiska leken kräver någon sorts avskildhet. Vuxna eller andra barn kan inte utan 
vidare komma in och störa en lek där barn lär sig namnet på olika färger eller saker i sin 
omgivning. Det är respektlöst både mot pedagogen som initierat leken och barnen som sätter tid 
och engagemang i att delta i leken och utvinna de språkliga kunskaper de kan ur den.  

När det gäller meningsfullheten i den pedagogiska leken, bör god pedagogisk lek uppnå sitt 
syfte. Att en pedagog ta barns engagemang och tid i anspråk utan att barnen får något i gengäld 
är inte god pedagogisk lek. Leken måste ha ett klart syfte, att öva språk och social interaktion 
eller något annat som ligger i både barnets intresse att genom kunskap bli mer självständig och 
samhällets intresse av att fostra medborgare som är rustade för att kunna delta i dess gemenskap. 
Här ligger det i både pedagogens och barnens intresse att pedagogen låter barnet förstå syftet 
med leken, det ökar möjligheten till engagemang och barnens intresse att utvinna de kunskaper 
och färdigheter de kan ur leken. Pedagogisk lek som är dåligt förankrad i barnens intresse och 
som inte har några klara syften för förmodligen upplevelsen av leken mot tvång och det kan inte 
uppfattas som något gott.   

Regelleken är bäst när den leks av deltagare som frivilligt har sökt sig till den. Regelleken kan 
däremot lekas utan frivillighet. I regel finns det en rad i förväg uppställda och ofta välkända 
regler för dessa lekar som ofta känns igen vid namn. Det kan röra sig om idrottslekar som basket 
eller fotboll, eller barnlekar som �kull� (går även under namnet �datten� eller �ta�) eller 
�kurragömma�. Reglerna (åtminstone dess grunder) känns igen sedan tidigare annars finns de i 
regel att lära sig av någon som kan dem. Att tvinga någon till att spela fotboll eller leka 
kurragömma är ofta ingen bra idé. Risken att deras engagemang blir närmast obefintligt är stor 
vilken kan göra dem till �lekförstörare� (det vill säga någon som passivt eller aktivt saboterar 
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leken). Frustration över bristen på engagemang kan leda till konflikter som kan utmynna i våld 
eller andra kränkningar. Frivilligheten förtydligar jämlikheten i leken och öppnar för att leken 
genomförs med engagemang och lust.  

Regellekar kräver avskildhet. När det gäller idrottslekar som fotboll, finns det ofta en markerad 
plan med linjer och mål som syftar till att användas för fotbollsmatcher. Det händer inte sällan att 
lekdeltagare skapar tillfälliga fotbollsplaner genom att avgränsa en yta för dess aktivitet och 
sedan placera ut något som markerar mål. När det gäller lekar som kurragömma kan de ta plats 
på större ytor och det kan för en utomstående till en början vara oklart att de lekande faktiskt 
leker när de gömmer sig någonstans. I båda fallen kräver leken respekt för utomstående. Under 
en fotbollsmatch kan inte någon utomstående bara springa in och störa spelet eller sparka iväg 
bollen. Vid kurragömma kan inte heller en utomstående utan vidare klampa in och börja peka ut 
var lekdeltagare gömmer sig och på så vis spoliera själva syftet med leken, det vill säga att hålla 
sig gömd för den som letar efter en.  

Rollspel och dataspel kräver samma respekt från omgivningen. Här är det klart att de som 
spelar ofta kan �pausa� sitt spel om någon med försiktighet har vågat avbryta leken. Är man 
däremot inne i ett onlinespel med andra lekdeltagare från hela världen är ett avbrott genom 
digitaltsabotage (virus eller dylikt) eller någon som utanvidare stänger av en lekandes dator ett 
klart brott mot lekens avskildhet.  

Ser vi till regellekens meningsfullhet kan vi nog förutsätta att regellekar leks av skälet att 
människor finner dem roande. Idrottslekar så som fotboll är ofta kreativa inom ramen för spelet. 
Fotbollspelaren kan dribbla och leka med bollen, passa den och bygga strategier för att göra mål. 
Att vinna fotbollsmatchen är målet med att spela, men samtidigt är själva leken på plan roande 
och kreativ. Sällan har utomstående några större synpunkter på de flesta idrottslekarna. Det finns 
sådana idrotter som exempelvis boxning eller andra kampsporter som av omgivningen kan 
uppfattas som skadliga både för de deltagandes hälsa, men även deras karaktär. Idrottsleken tros 
förråa de som deltar i dem. Samma upprördhet hos utomstående kan väckas vid rollspel och 
dataspel. Innehållet i en del data- och rollspel kan uppfattas som mycket rått, med både våld och 
övergrepp som kontinuerliga inslag. Jag tänker inte här närmare gå in på debatter rörande 
videovåld och proffsboxning. Däremot tror jag att vi här kan luta oss mot frivilligheten i 
deltaganden i dessa lekar och att våldsamma inslag i spel och lek kan vara ett sätt att förstå 
våldet, men även behandla något som vi inte sällan uppfattar som estetiskt tilltalande. 
Huvudsaken är att våldet i leken inte går ut över någon annan och trots diskussioner kring 
videovåld och rollspel har det mig veterligen inte kunnat fastställas att fiktioner av våld i 
dataspel eller rollspel har inverkat på personer på ett sådant vis att de sedan utövat liknande våld 
på andra människor. Det är möjligen rimligare att om våld ska förekomma någonstans så är det i 
boxningsringen eller i dataspelet, där det i det ena fallet är kontrollerat mellan två frivilliga 
kämpar och i det andra sker i en fiktiv digital verklighet.      

De olika lektyperna och deras relation till de värden jag menar att leken har tar jag med mig 
vidare i min undersökning. Låt mig nu presentera, analysera och kritisera olika föreslagna teorier 
om lek med hjälp av de värden jag menar leken har och de lektyper jag ovan presenterat.  
 

2.1 En fysiologisk lekteori   
 
Den brittiske filosofen Herbert Spencer (1820-1903) föreslog i sin bok Uppfostran i 
intellektuellt, moraliskt och fysiskt afseende (1890) en fysiologisk förklaring av vad leken är. 
Denna lekteori kan verka föråldrad eller inaktuell, men i själva verket utmärker sig Spencer 
fortfarande på grund av att han presenterar en fysiologisk förklaring på ett fenomen som senare 
främst har undersökts av psykologin och pedagogiken.  
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Enligt Spencer är leken ett sätt för barn att bli av med överskottsenergi och utveckla sin 
fysionomi. Barnets lek frigör energi som samlats vid stillasittande och återställer därmed 
normala fysiologiska energivärden i kroppen, vilket är nyttigt för barnets fysiska utveckling. 
Spencer skriver utifrån en senviktoriansk kontext och menar att leken är en nyttig avkoppling 
från skolarbetet som dessutom är gynnsam för barnens fysik. Spencer är till och med mäkta 
upprörd över att flickor i det viktorianska England nekas denna aktivitet och ifrågasätter den 
samtida uppfattningen att det skulle kunna göra dem till oregerliga slynor.56 Spencer menar 
vidare att leken dessutom är bättre än gymnastiken för barnen. Leken är en del i barnets naturliga 
och frivilliga kroppsrörelse som innebär ett sunt och utvecklande nöje för barnet. Spencer hävdar 
att det mentalt upplevda nöje barnet finner i leken tyder på att leken är nyttig för hennes 
kroppsliga utveckling. Trots att Spencer främst håller sig till fysiologin för att förklara leken 
tycks han något underförstått uppmuntra till kreativitet av något slag.  
 

2.1.1 Analys och kritik  
 
Spencer utvecklar inte sin lekteori nämnvärt men han arbetar med ett antal begrepp i sin lekteori: 
fysionomi, frivillighet, förnöjsamhet och möjligen även underförstått kreativitet (även om 
Spencer varken nämner eller utvecklar denna aspekt tydligt i sin framställning). Med fysionomi 
avser Spencer just barnets kroppar, leken tar sig i uttryck i att barnet gör olika typer av 
kroppsliga rörelser, leken tycks därmed utmärkas av att vara påtagligt fysisk. Frivillighet är 
något Spencer kopplar till naturlighet, de rörelser barnet utför i sin lek är rörelser som känns bra 
eller är i enlighet med barnets natur. Barnet rör sig av frivillighet på ett visst sätt för att det känns 
bra. Förnöjsamheten är relaterad till barnets kroppsliga upplevelser av att röra sig på ett sätt som 
det önskar. Det är roligt att röra på sig, att kanske springa och hoppa och bli lite svettig när 
överskottsenergin förbrukas efter att ha suttit stilla vid skolbänken. Kreativiteten som Spencer 
själv faktiskt inte ordar mycket om (Spencer bemödar sig inte om att beskriva hur dessa lekar tar 
sig uttryck) skulle i så fall vara hur barnen leker vad det är för aktiviteter de företar sig när de rör 
sig och gör sig av med sin överskottsenergi och utvecklar sin fysik.  

Ser man Spencers teori relaterad till de pedagogiskfilosofiska perspektiv som jag tidigare 
redogjort för (se kapitel 1) är hans teori inte självklart i enlighet med någon av dem. Rent 
filosofihistoriskt är han åtminstone till viss del samtida med Bertrand Russell, men tillhör den 
brittiska filosofin så som den såg ut innan den analytiskfilosofiska traditionen tog vid i början av 
1900-talet. Spencer har en tydlig naturvetenskaplig ansats i sitt synsätt på leken, han tycks vilja 
undvika den mer idealistiska eller möjligen romantiserade bild av barnuppfostran som uttrycks 
hos de reformpedagogiska tänkarna (även om jag i kapitel 1 visade på hur exempelvis 
reformpedagogen Ellen Key inspirerades av Spencers tankar kring barnuppfostran). Spencer 
försöker undvika några tydliga metafysiska ansatser utan närmar sig barnens lek i vad vi kan se 
händer med deras fysik under lekens aktivitet. Relationen till den hermeneutiska och 
emancipatoriska pedagogiken blir mer långsökt i det här sammanhanget, även om Spencer tycks 
vilja rucka någon könsrollerna vad det gäller leken, är han inte nämnvärt intresserad av att utreda 
vilka de är utifrån sociala och kulturella perspektiv.  

Utifrån hur vi vanligen talar och använder ordet lek tycks Spencers lekbegrepp vara något 
snävt. Han tycks mena att barns kroppsliga aktiviteter är det som vi avser med lek. Ser vi till de 
begrepp Spencer använder för att utforma sin lekteori är fysionomi det mest centrala. Leken är 
kroppsligrörelse som tar sig i uttryck på olika vis. Det är helt riktigt att vi när vi ser lekande barn 
eller djurungar (jag har inledningsvis av kapitlet pekat på skillnaden mellan människors och 
djurs lek), kan känna igen (åtminstone vid en närmare anblick) leken i lekdeltagarnas 

                                                
56 Herber Spencer, Uppfostran i intellektuellt, moraliskt och fysiskt afseende (Stockholm 1890), p. 205  



  

 34

kroppsspråk och fysiska rörelser. I vissa lekar med tydligare regler som �kull� eller 
�kurragömma� där barn springer eller smyger, tar sig leken i märkbara fysiska uttryck. Även 
idrottslekar av olika slag tar gärna i ett fysiskt uttryck vilket vi känner igen (åtminstone om vi 
sett dem förr eller själva deltagit i dem).    

Spencers lekbegrepp täcker däremot inte allt det jag menar att vi känner igen och vardagligt 
sett avser med �lek�. Först och främst inlemmar inte Spencer tankeleken i sitt lekbegrepp. Leken 
kan ta sig i form i en betydligt mer introvert karaktär. Leker gör vi inte enbart i rent fysiskt 
uttryck, vi kan även leka i våra tankar och vår fantasi. Spencer utvecklar överhuvudtaget inget 
resonemang om detta sätt att leka. När vi vanligtvis tänker på lek menar vi även att leken kan ha 
en tydligare kreativ dimension som är av ett psykologiskt eller existentiellt slag. En del lekar 
påminner om skådespelets gestaltningar i sin karaktär och utformning. Spencer använder sig 
själv inte av kreativitet som begrepp, men han antyder ändå att barnet låter de kroppsliga 
rörelserna gestalta något på något vis. Vi kan tänka oss att en grupp barn anordnar en 
springtävling under skolrasten. De har suttit vid skolbänken en längre tid och känner i sina 
kroppar att det är dags att springa av sig lite överskottsenergi. De kreativa inslagen i att 
organisera springtävlingen blir att samla de tävlingssugna sätta upp ett antal regler för att 
tävlingen ska vara genomförbar och för varje tävlande att lägga upp en strategi för att vinna mot 
sina motståndare et cetera. Det är svårt att säga huruvida Spencer avser något sådant i sin 
beskrivning av leken, han tycks trots allt värdera en slags frihet i lekuttrycket, någon slags 
kreativitet.  

Ser vi till de värdebegrepp jag tidigare presenterade för min analys ser vi att Spencer på sitt 
eget vis går mina etiska krav på leken till mötes.  

Spencer tar bland annat upp frivilligheten i leken, både som en komponent i leken och ett värde 
vi förknippar med leken som vi senare kommer att se att fler lekteorier behandlar. Spencer tycks 
inse att det finns en sorts vilja till lek och ett nöje i leken som barnet eftersträvar, även om 
Spencer menar att detta är indicier på att leken är nyttig för barnets uppfostran.  

Det Spencer avser med frihet tycks vara mer relaterat till att barn får ett utrymme att utföra de 
kroppsliga rörelser som de känner behagar dem, som gynnar deras fysionomi i någon mening. 
Här kan vi se att Spencer har en uppfattning om det jag kallar avskildheten, det vill säga att ges 
möjligheten till ett visst utrymme att leka utan inblandning. Leken behöver som vi sett inte alltid 
innebära ett frigörande av överskottsenergi, men att leken är en pausaktivitet från �verkligheten� 
som barnet finner nöjsam och viktig, är nog ett riktigt iakttagande.       

Spencer delar även uppfattningen om lekens meningsfullhet. Förnöjsamheten, det roande i 
leken tycks vara relaterad till att det känns bra att röra på sig och med tanke på att Spencer 
jämför lekens duglighet med gymnastikens för att gynna kroppsligutveckling, avser han 
förmodligen att leken främst är något som har med fysisk ansträngning att göra. Spencer tycks 
därför något snäv eftersom om kreativa dimensionen av leken rent av kan vara dominerande i 
många lekar och även barn kan ägna tid åt tankelekar som kräver mycket liten, om ens någon 
fysisk ansträngning. Leken tycks ha kommunikativa och sociala aspekter, det som äger rum 
mellan barn i lek, är något som Spencer här inte behandlar. Spencer väljer att behandla leken 
under fysisk uppfostran och utelämnar därmed de intellektuella och moraliska aspekterna av 
leken som vi ofta tillskriver den.  

Spencer har en renodlad instrumentell uppfattning om leken, han menar att den leder till gott 
för barnen. Lekens gynnsamma inverkan på barnets fysiska utveckling är det som gör den 
värdefull. Jag skulle själv säga att leken är god därför att barn och vuxna vill den och finner den 
roande. Oavsett vilket betydelse leken har för barnets utveckling, skulle jag säga att barnet har en 
rätt i att få leka. Lekens värde är oberoende av huruvida den gynnar barns utveckling, leken är 
värdefull därför att barn vill leka.  

Slutligen undersöker jag nu ifall Spencers lekbegrepp innefattar de olika lektyper som man i 
pedagogiska sammanhang kan observera.  
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Om vi först ser till Spencers definition så täcker den framförallt övningsleken, regelleken och i 
viss mån även fantasileken. Spencers pekar på lekens fysiologiska karaktär, barn gör saker med 
sina kroppar när de leker och främst mer eller mindre ansträngande aktiviteter som även kan 
innehålla stort mått av kreativitet. Det kan röra sig om sådant som att bygga kojor och klättra i 
träd eller rena idrottslekar. Det hindrar inte att fantasileken här får ett spelrum och att det finns 
kreativa inslag i sådant som kojbyggen.     

Spencer bortser något från den pedagogiska leken, det kan ha sina skäl i att den pedagogiska 
leken, åtminstone i sina mer genomarbetade former, är något som utvecklats senare under 1900-
talet, fenomenen kanske inte ens var känt av honom. Den pedagogiska leken skulle kunna 
införlivas, det finns inte något direkt teoretiskt hinder. Det enda tänkbara hindret är att Spencer 
förespråkar en slags fri lek som en paus från det pedagogiska, men sådan kan mycket väl, vilket 
vi kan se i våra egna för- och grundskolor, äga rum sida vid sida. 

Spencers lekbegrepp är som jag visat intressant och adekvat i många aspekter. Att begreppet  
är föreslaget i en särskild tid och vad man kan utläsa av texten som en kommentar till en 
särskilda skol- och socialpolitisk diskussion gör att det inte är familjärt med senare företeelser 
som pedagogisk lek. Däremot är Spencers lekbegrepp även för sin tid snävt när det kommer till 
lekens mening. Spencer bortser från att leken inte behöver ta sig i konkreta fysiska uttryck.      

Spencers syn på lekens värde skiljer sig även från den uppfattning jag själv hyser. För Spencer 
är lekens värde avhängigt att barn kroppsligen utvecklas. För mig ligger lekens värde i barnets 
önskan om att leka.  
 

2.2 Leken som psykosocial utveckling  
 
Den dansk-tysk-amerikanske psykologiteoretikern Erik H. Erikson (1902-1994) föreslog i sin 
bok Barnet och Samhället (1950) att leken är en aktivitet som syftar till att främja psykosocial 
utveckling. Leken är enligt Erikson en funktion hos jaget eller det mänskliga psyket som syftar 
till att synkronisera kroppsliga och sociala förelopp som människor genomgår.57 Leken 
möjliggör ett �jag-herravälde� över omgivningen och den egna kroppen.  

Denna presentation är en psykologisk iakttagelse av leken, men Erikson vänder sig även till 
språket för att se efter hur vi använder ord som lek och leka i olika sammanhang. Erikson menar 
att vi använder lek i samband med att något håller sig troget till de regler som vi menar att det 
bör följa, att saker och ting samspelar i vår omgivning. På samma vis leker människor med 
varandra när reglerna för deras beteenden samspelar. Rörande språket påpekar Erikson att leken 
inte tycks låta sig fångas av våra försök att begreppsliggöra den, det är som om leken lekfullt 
försöker undfly våra definitioner. 

När vi leker tar vi ledigt från �verkligheten� av fri vilja och vi upplever att våra preferenser och 
lidelser blir tillfredställda i leken. Leken är något lustfyllt och något som är motsatsen till sådant 
som måste göras, det vill säga arbetet eller andra måsten och förväntningar på oss.  

Efter denna allmänna betraktelse över leken, väljer Erikson att göra en distinktion rörande 
leken.58 Erikson menar att det finns två typer av lekar, beroende på vem det är som leker. Barn 
och vuxna leker på olika vis, men de finner båda leken roande.  

De vuxnas lek är en rekreation som präglas av en viss eskapism. Genom leken tar den vuxne 
ledigt från �verkligheten� och de typiska vuxensysslorna. De vuxnas lek är en verksamhet som 
kan liknas vid rollspel, den vuxne prövar att vara någon annan ett tag, att inta en roll som de inte 
skulle välja i verkligheten. Leken skiljer sig från den vuxnes arbete på ett sådant vis att den inte 
frambringar några direkta nyttigheter, leken är något av en förströelse. Leken ger de vuxna 
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dimensioner utöver den verklighet vi uppfattar, den ger oss ett utrymme att betrakta och 
experimentera med de lagar som vår psykosociala verklighet inramar oss i. Likt ett skådespel ger 
leken oss möjligheter att spela roller som vi annars inte skulle inta. Erikson menar att den vuxnes 
lek kan gestaltas på flera olika vis, det kan röra sig om idrott, sexuell lek, teater och skådespel, 
kort och hasardspel eller att företa sig andra roande och rekreerande projekt.59  

För barnet är leken däremot en viktig del i identitetsutvecklingen i förhållande till den 
psykosociala miljön. Genom att hantera sig sådant som upplevs svårt i omgivningen eller hos sig 
själv formar barnet ett �jag� genom leken. Enligt teorin uppfattar sig barn i sin psykosociala 
utveckling sig som splittrade, kroppen och psyket befinner sig ofta ur fas med varandra. Leken 
bidrar till att försöka integrera och läka denna upplevda splittring. Leken är därmed en 
integrering i den psykosociala miljö där barnet växer upp. Leken är en del i att förstå sin 
omgivnings uttalade eller outtalade normer och regler. Det är inget mödosamt, leken är för barnet 
roande. I leken sker en sorts dramatisering och det sker inom något som Erikson hävdar är lekens 
sfär. Barnet tar till vara på den omgivande miljöns objekt (cyklar och andra handgripliga ting) för 
att dramatisera och transformera dem till båtar, flygplan eller något annat barnet vill infoga i sin 
lek.60 Inom denna sfär kan barnet bygga upp sina egna lagar, sociala såväl som fysikaliska. Det 
är således möjligt för ett barn med hjälp av sina leksaker eller andra, nu transformerade ting, att 
skapa ett teokratiskt samhälle där alla människor bär en kroppslig förmåga att kunna flyga.  
 

2.2.1 Analys och kritik  
 
Det centrala i Eriksons lekteori är att leken sammanfogar splittrade jag och gör att människor 
upplever herravälde över omgivningen och sina egna kroppar. Det finns en viktig psykologisk 
aspekt av leken menar Erikson, en hälsoaspekt om man så vill. Barn utvecklas genom leken och 
upplever att de förstår och kan orientera sig i sin omgivning. En annan viktig del i Erikson teori 
är att leken är något annat än verkligheten. Det finns en avskildhet i den som är relaterad till 
någon slags kreativitet. Leken sker i ett eget rum där lekens deltagare kan sätta vilka regler som 
gäller för den lekvärld man bygger. Det finns här en dramatisering i vilka roller som ska intas, 
scenografin där skådespelet utspelas, något slag grundmanus som ger ett narrativ et cetera.  

Erikson lekteori kan även relateras till de filosofiskpedagogiska perspektiven. Hans teori kan 
tydligast kopplas till det hermeneutiska perspektivet. Erikson har en idé om hur leken kan 
användas i ett terapeutiskt sammanhang och lekens centrala syfte tycks vara självinsikt och 
växande. Leken ämnar bidra till att barnet växer och förstår verkligheten, att barnet förstår sitt 
samspel med den. Det ligger även i linje med att Erikson tänker sig att leken kan bidra till någon 
slags förlösande samtal, när barnet inte växer eller utvecklas som det bör enligt ett 
psykodynamiskt perspektiv.    

Påståendet att leken skulle gynna barns psykosociala utveckling är inte självklart. Det är svårt 
att klargöra vad leken är utifrån empiriskt material tolkat utifrån en psykodynamisk teori. 
Erikson har utifrån en begränsade empiriska studie tolkat leken som om den är en del i ett barns 
psykosociala utveckling, men något sådant är givetvis svårverifierat. Det är möjligt att denna 
iakttagelse beskriver en av lekens många funktioner och Erikson tycks öppen med att leken är 
svårfångad för definitioner och att den lätt blir för reducerad vid en begreppsbestämning. Erikson 
nämner möjligheten att använda sig av leken i terapeutiska syften, vilket mycket möjligt är en 
korrekt iakttagelse och det kanske därför är lämpligt att tala om leken som psykosocial 
utveckling i ett psykologiskt eller psykiatriskt sammanhang, men i pedagogisk teori och praktik 
och inte minst ur ett vardagsspråkligt perspektiv blir ett sådant lekbegrepp för snävt. När vi talar 
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om lek till vardags har leken i regel fler betydelser eller kanske inte alls betydelsen att vara 
terapeutisk. Jag menar att det är mycket möjligt att en av lekens förtjänster är att den kan ha 
terapeutiska funktioner, men många lekar som leks kännetecknas inte i första hand av att de är 
terapeutiska i sin karaktär.   

Ser vi till de värden jag menar finns i leken, det vill säga lekens frivillighet, avskildhet och 
meningsfullhet ser vi att Eriksons lekbegrepp går dessa till mötes på några punkter.  

När det gäller frivilligheten är det ingenting som Erikson öppet diskuterar. Huruvida leken är 
frivillig eller inte är inte något som i första hand intresserar honom när han främst vill se vilka 
terapeutiska förtjänster leken har. Det är möjligt att Erikson implicit menar att god lek är 
frivillig, precis som terapi i regel blir fruktsam om patienten är välvilligt inställd till den. Lekens 
värde ligger inte främst i att den uppkommer hur frivillighet utan att den gynnar barns mentala 
utveckling. 

Erikson antyder att leken som något som i någon mån skiljer sig från vad vi avser med den 
vanliga �verkligheten�. Leken äger rum i en särskild sfär, där objekt kan transformeras och egna 
lagar kan uppställas och stiftas. Exempelvis kan vi själva delta i eller se hur barn transformerar 
en trädgårdsmöbel och en cykel till att bli en lastbil och i lekens sfär kan en den nyskapta 
lastbilen bära alla de kvaliteter som vi uppfattar att lastbilar har i den vanliga verkligheten. 
Erikson menar implicit att denna sfär måste respekteras av omgivningen för att leken inte ska 
störas. Det ligger nära det värde jag finner i att lekens avskildhet måste respekteras.      

När det kommer till meningsfullheten i leken är det förmodligen en riktig iakttagelse att vuxnas 
lek präglas av ett större mått av rekreation (idrott, sex, spel et cetera) än barns lek, vuxna har inte 
samma utrymme att gestalta sin fantasi i lek, utan kanske hellre gör det i något konstnärligt 
sammanhang. En annat viktigt iakttagande som Erikson gör är att leken är roande, både för 
vuxna och barn. Det finns något lustfyllt i leken, vi finner en meningsfullhet i det roande.  

Eriksons intresse i leken är inte främst de etiska aspekterna av den, utan de psykologiska. Det 
gör att hans syn på leken är instrumentell, leken är god för att den gynnar barns mentala 
utveckling. Det innebär inte att han skulle avvisa min värdering av leken, där lekens godhet 
ligger i barnets frivilliga val att leka. Erikson tycks inte ha några särskilda synpunkter på hur 
barn eller för den delen vuxna ska leka, han tycks förutsätta att leken tar sig i ett gott uttryck i 
relation till människors �natur�.  

Ser vi till de olika kategorierna av lektyper täcker Eriksons lekbegrepp samtliga typer av lekar. 
Lekandet kan vara ordnat i tydliga regler, som i regelleken. Den kan vara av pedagogisk karaktär 
för att främja deras psykosociala utveckling. Leken kan vara präglad av fri kreativitet och 
fantasifullhet som i fantasi och den kan som i övningsleken innefatta övningsinslag av olika slag. 
Eriksons lekbegrepp öppnar egentligen upp för alla sorters lekar.  

Eriksons lekbegrepp är något för smalt för att göra anspråk på att fånga lekens alla betydelser. 
Det är framförallt ett psykologiskt begrepp som har med barns hälsa och utveckling att göra. 
Samtidigt finner han att även vuxna leker och att det finns någon roande och glädjefullt i leken 
som vi gärna söker, någon sorts mening. Jag menar att Eriksons öppenhet och välvilliga 
inställning till leken som något man fritt söker är sympatisk och även om han framför allt 
framhäver den instrumentella aspekten av leken, finns det här en öppning till att finna ett värde i 
leken därför att barn och vuxna fritt väljer att leka.  

2.3 Leken som anpassning  
 
En annan psykologiteoretiker, Jean Piaget (1896-1980), formulerade en annan sorts lekteori i sin 
bok Play, Dreams and Imitation in Childhood (1960). Piaget hade ambitionen att utgå från 
barnets tänkande och språk för att försöka förstå barnets lek.61  

                                                
61 Jean Piaget, Play, Dreams and Imitation in Childhood (London 1999), p. 147 
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Enligt Piaget innehåller lekens aktivitet två huvudsakliga komponenter, ackommodation och 
assimilation.62 Med ackommodation menar Piaget att leken innebär att barnet lär sig att handskas 
med objekt i sin omgivning.63 Barnet anpassar sin perception och rörelser till omgivningen för att 
finna ett bra samspel. Nöjet i ackommodationskomponenten av leken är att barnet bemästrar 
rörelser och finner ett välbefinnande i att ständigt upprepa dessa.  

Assimileringen innebär att barnet gör objekt i sin omgivning till sina egna och får kontroll över 
dem, i leken binder barnet logiskt samman och härleder sin omgivnings händelseförlopp och sin 
egen aktivitets relation till dessa.64 Barnet finner ett nöje i att upptäcka att det bringar kausalitet 
genom sina handlingar. I denna assimilering finns ett inslag av kreativitet menar Piaget och 
denna kreativitet är en nödvändighet för barnets intellektuella utveckling.   

Leken tycks utvecklas i och med barnets ålder, menar Piaget. Snart börjar barnets lek präglas 
av ett symboliskt språk som går utöver det enklare nöjet i att bemästra rörelsescheman och skapa 
orsakssamband. Piaget inför här en distinktion mellan praktisk lek och symbolisk lek. Den 
praktiska leken är den lek som till störst del präglas av fysisk aktivitet och motorikövningar, 
medan den symboliska leken börjar övergår i fantasikreationer.  

I den symboliska leken börjar barnet imitera sin omgivning, vilket hänger ihop med språk- 
utvecklingen.65 Leken kan ta sig allt mer abstrakta former och ta form av representationer av 
verkligheten, vilket är en del i barnets närmande av verkligheten i själva socialisations- 
processen. Denna imitation kan ta sig i uttryck av att barnet målar av saker som finns att 
återfinna i verkligheten, eller härmar det med sin kropp och sitt tal. Vissa objekt kan i leken 
omvandlas till någonting annat än vad de är i �verkligheten�. Barnet skapar här en privat sfär för 
sig själv, där det helst inte släpper in vuxna eller andra som inte förstår lekens symboliskt sett allt 
mer komplexa karaktär. Piaget jämför här med konstnärens eller författarens symbolkomplexitet 
i sitt skapande och upplevelsen av en egen sfär mellan konstnären och dennes kreativa process i 
förhållande till det potentiella verket. I den kollektiva leken uppkommer regler för lekens 
symbolsystem, vilket reglerar lekens aktörer hävdar Piaget.66 Därmed kan leken också vara en 
social aktivitet, med ett gemensamt skapande av symbolkomplex.  
 

2.3.1 Analys och kritik 
 
Ser vi till de begrepp som är centrala för leken utöver själva anpassningsfunktioner märks 
förnöjsamhet, kreativitet och avskildhet. Barnet finner att det är roligt att leka, det är roligt att 
integreras med den värld i vilket barnet lever genom att bringa kausalitet i sina handlingar. Leken 
handlar även om kreativitet, symbolspråk och representationer, den berör tänkande och språklig 
kreativitet. Barnet skapar i leken sina egna villkor. Det rör sig även om avskildhet, barnet 
upplever en egen sfär som anses värdefull och är något som utomstående kan ha svårt att förstå.  

Det filosofiskpedagogiska perspektiv som har mest anknytning till Piagets lekbegrepp är 
hermeneutiken. Barnet upptäcker sig själv och sin omgivning genom leken, förstår samband och 
finner ett nöje i att utforska sin egen plats i helheten.  

Piaget gör många intressanta iakttagelser av leken. Piaget påpekar att leken både tar sig uttryck 
i mer praktiskt slag i form av övningar och i form av fantasi. Vi kanske inte lika skarpt vill 
erkänna en klar distinktion mellan praktisk lek och symbolisk lek, men nog kan vi känna igen att 
leken ibland tar sig i mer i uttryck av fysisk och mer motoriskt avancerad form och ibland tycks 
leken till större del bestå utav en mer komplex kommunikation och symbolspel som kan te sig 
                                                
62 Ibid. p. 148 
63 Ibid. p. 162  
64 Ibid.  
65 Ibid. p. 163f 
66 Ibid. p. 168 
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svårbegripligt för dem som inte varit med och format leken från början. Det kan vara svårt att 
direkt gå med på att leken uteslutande handlar om kontroll och assimilation, men det kan 
möjligen vara en aspekt av den och barnets hantering av objekt i leken känner vi igen. Diverse 
föremål �förvandlas� i leken till någonting annat, men kan återfå sin vanliga funktion i 
återinträdet i verkligheten. Det finns drag av en vardaglig uppfattning av leken hos Piaget, men 
utifrån sitt psykologiskpedagogiska perspektiv reducerar han den till att handla om kontroll och 
assimilation.   

Ser vi till de värden jag tillskriver leken går Piaget mig till mötes på ett par punkter. Som jag 
har antytt tidigare finns det hos Piaget en tanke om att lekens område är en egen sfär som är av 
vikt för barnet. Det finns här något som liknar det jag kallar lekens avskildhet. Leken har en egen 
sfär som jag menar kräver respekt från utomstående i och med att de lekande upprättar den i sin 
lek. Leken får inte störas utan vidare.  

Piaget ser även att de lekande finner mening och lust i leken. Leken ger ett särskild värde av 
meningsfullhet och det gör att lekens aktivitet bör bemötas med en särskild varsamhet av de 
utomstående.  

Frivilligheten är ingenting Piaget särskilt behandlar, men det finns inget som direkt tyder på att 
han tycker att barn ska tvingas in i lek, även om han ser leken som något gott och nödvändigt i 
barns utveckling. 

Piaget betonar lekens värde mest för dess plats i en socialisationsprocess, men här kan vi se att 
leken och dess integritet är av stor vikt för barnet och att barnet själv vill kontrollera den.   

Ser vi till de olika lektyperna innefattar Piagets lekbegrepp dem alla. Hos Piaget känner vi igen 
övningsleken i den praktiska leken, även om övningsleken i mångt och mycket kan utföras i 
symbios eller kombination med fantasileken. Fantasileken är väl utredd hos Piaget, barn 
använder sig av språk och symbolik i sina fantasilekar. Den pedagogiska leken är ingenting som 
Piaget behandlar, men en pedagogisk lek som stimulerar motorik och tänkande är fullt förenlig 
med Piagets uppfattning om leken. Även regelleken kan något beroende på dess utformning 
stimulera motorik och språklig fantasi.   

Piagets lekbegrepp är i sin enkelhet förenlig med de värden jag tillskriver leken och de olika 
lektyper som kan observeras vid barns lek. Samtidigt är Piaget lekbegrepp lite tunt och 
intetsägande och han har sin utformning av det mest hängt upp sig kring de psykologiska 
teknikaliteterna i barnets möjligheter att utveckla och kontrollera rörelser, språk och tänkande.  
      

2.4 Huizingas lekdefiniton  
 
Den nederländske kulturfilosofen och historikern Johan Huizinga (1872-1945) presenterade sin 
lekteori i Den lekande människan (1938). Huizinga ville definiera leken filosofiskt som ett 
kulturfenomen. Hans teori hade för syfte att vara ett alternativ till de fysiologiska (Spencer) och 
psykologiska lekteorier som han menade inte fångade lekens fulla innebörd.67    

Huizinga hävdar att vi kan iaktta leken som en aktivitet hos djuren och att denna lek är en 
fysiologiskt betingad psykisk reaktion. Fysiologiska och psykologiska teorier kan fånga dessa 
aspekter av leken och kan då åtminstone förklara djurens lek, men inte den meningsfullhet som 
vi människor kopplar till leken.68 Det finns utöver det som vi kan beskriva i termer av 
fysiologiska och psykiska mekanismer, en immateriell komponent som Huizinga ämnar sätta sitt 
finger på.69 Huizinga ställer sig kritisk till de fysiologiska och psykologiska lekteorierna 
eftersom de aldrig, enligt Huizinga, har lyckats fånga lekens väsen. Leken är inte först och främst 

                                                
67 Johan Huizinga, Den lekande människan (Stockholm 2004), pp. 7f  
68 Ibid. p. 9  
69 Ibid. pp. 9f  
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en instrumentell aktivitet som ska syfta till fysiskt välmående eller psykosocial anpassning, den 
är något mer, dess aktivitet tycks vara centralt värdefull för oss bara i dess utövande.   

Huizinga menar att vi måste utgå ifrån att leken som begrepp är den samma för alla människor, 
att dess innebörd är universell. Huizinga definierar leken i det följande:  

 
�lek är en frivillig handling eller sysselsättning som förrättas inom fastställda gränser i tid och rum 
i enlighet med frivilligt accepterade men obetingat bindande regler; den är sitt eget ändamål och 
åtföljes av en känsla av spänning och glädje och medvetandet av något som är �annorlunda� än det 
�vanliga livet.70  

 
Detta lekbegrepp täcker allt det vi kan mena med lek, menar Huizinga. Djurs lek, barns lek, 
idrottslekar, spel och rollspel innefattas alla i ett sådant begrepp. Huizinga menar att leken inte 
skiljer sig åt från olika kulturer i dess begreppsliga betydelse och språket mycket väl uttrycker 
vad leken som fenomen faktiskt är. Lekfunktionen i sig är det primära och den känns igen av alla 
menar Huizinga. Huzinga ger även etymologiska skäl för lekfunktionen i en omfattande 
undersökning av olika språk och deras nyanser (grekiska, latin, holländska, franska, Black Foot 
indianernas språk, engelska, tyska, japanska, arabiska et cetera.)71    

Huizinga menar att leken är något som är prekulturellt och en aktivitet som människan delar 
med djuren. Trots att även djuren leker, är leken någonting mer än bara en fysiologiskt eller 
psykologisk aktivitet. Det tycks som om den har en annan mening som är av en existentiell och 
kulturbringande art. Huizinga menar inte att man inte kan förklara leken biologiskt eller 
psykologiskt, men dessa perspektiv kan bara beskriva delar av lekens väsen. Kvaliteten hos leken 
är egentligen av estetisk art menar Huizinga.72 Det roande och lustfyllda i leken kan i sig inte 
beskrivas genom empiriska undersökningar, det är något annat, något som vi måste fånga i vår 
språkliga förståelse av leken. Leken tycks därmed vara en realitet i människans liv som vi 
försöker fånga med språket, även om vi inte äger något allmänbegrepp som fullständigt täcker 
den.73  

Huzinga hävdar att närmast all kulturbringade aktivitet har sin grund i leken, som exempel 
nämner han hur vi leker med språket för att uttrycka vår tillvaro.74 Detta tar sig i uttryck både i 
vardagligt tal och i teorier och mytologier om verklighetens vara. Huizinga menar att leken 
språkligt står i motsats till allvar.75 Lekens ickeallvar innebär inte att skratt är en nödvändig del i 
leken. Barnet, fotbollspelaren eller schackmästaren utövar ofta sin lek med allvarlig min och 
koncentration, men är ändå fullständigt road av sin lek.  

Huizinga menar att all lek är fri, den är inte påtvingad.76 En påtvingad lek är inte längre någon 
lek. Leken är något vi finner glädje i och personlig meningsfullhet, det är inte något instrument 
för något annat.  

Leken är något annat än det vanliga livet, det är en egen aktivitetssfär.77 Denna aktivitetssfär är 
avgränsad i tid och rum, leken kan inte fortsätta för alltid och inte var som helst.78 Denna 
avgränsning påminner om den avgränsning man ofta avser i estetik, det vill säga att det finns 
något särskilt med konstverket som gör den till konst. Leken har regler, officiella eller 
inofficiella som sätter ramar för dess aktivitet. När någon bryter mot dessa regler blir denne en 

                                                
70 Ibid. p 41 
71 Ibid. pp. 41ff (hela det andra kapitlet är en lång genomgång av användningen av ordet lek och dess olika 
nyanser i ett större antal språk.)  
72 Ibid. p. 11 
73 Ibid. p. 12 
74 Ibid. p. 13  
75 Ibid. pp. 14f 
76 Ibid. p. 17  
77 Ibid. p. 18 
78 Ibid. p. 19  
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lekförstörare som utplånar möjligheten till lek.79 Inom sfären byggs en annan verklighet upp som 
skiljer sig från den övriga. I leken kan vi pröva roller och möta fenomen som vi inte kan i 
verkligheten. Lekens sfär liknar den sfär som man kan säga att religionens kultbruk och 
konstnärens skapande verkar inom.80 Det är en annan sorts ingång till verkligheten som förklarar 
den på ett annorlunda vis. Huizinga menar att den religiöse förstår att de performativa handlingar 
som sker i kultbruket inte är �på riktigt�, de är uttryck för ett annat sätt att förstå verkligheten. 
Barnets lek, den religiöses kult och konstnärens skapande är liknande och jämförbara fenomen. 
Leken i sig befinner sig utanför etisk bedömning, men dess aktivitet är moraliskt värdefull i sig. 
Leken kan på så vis bli ytterst allvarlig och fortfarande vara lek. Om någon oförsiktigt stör ett 
barns lek, blir det ofta upprört och kan känna sig kränkt.81 Det kan exempelvis jämföras med 
störandet av ett skådespel eller en religiös ritual. Lekbegreppet fattas bäst som en enhet av tro 
och icke-tro, föreningen av heligt allvar, skådespeleri och skämt.82 

Huizinga för sedan ett mer spekulativt resonemang om leken som grunden för alla kulturella 
företeelser som rättsystem, vetenskap, filosofi, krig et cetera och använder sig av argument 
grundande etnologiska och etymologiska studier. Det finns hos Huizinga är en ansats till att 
påvisa att leken skulle ha en relation till och möjligen även vara en sorts pedagogisk introduktion 
till mer vuxna och avancerade kulturaktiviteter som rättsskipning och filosofiskt tänkande, som i 
sig har sina regler och sin frihet. Jag tänker inte närmare gå in på den aspekten av Huizingas 
tänkande, utan har valt att koncentrera min framställning på Huizingas lekdefiniton och då i 
synnerhet i relation till barnets lek.    
 

2.4.1 Analys och kritik 
 
I relation till de filosofiskpedagogiska perspektiven vill jag påstå att vi bäst förstår Huizinga som 
en tänkare i en reformpedagogisk tradition. Han betonar individualitet och frihet i samband med 
leken och tycks ansluta sig till en sorts borgerlig idétradition. Samtidigt finns det drag 
hermeneutiskt tänkande. Huizinga använder sig av leken för att tränga djupare in i den 
västerländska kulturen och beskriva dess kreativa fundament i leken. Leken är i någon mening en 
del i vår uppfattning kring olika begreppsliga sammanhang i politik, juridik och krig.   

Huzinga menar att han ger en universell definition av leken och menar att konsensus kring dess 
aktivitet är nödvändig. Frågan är om inte en öppen definition är mer gångbar. I synnerhet kan 
man fråga sig det när Huizinga på ett närmast wittgensteinskt vis tar upp lekfullheten i språket, 
att vi leker med ord och deras betydelser i olika sammanhang. Flera av teoretikerna jag hittills 
tagit upp tycks ense om att lekens fenomen är någon som svårligen fångas i enkla definitioner 
även om de själva försöker. Det är möjligt att en öppen definition som tar hänsyn till 
lekbegreppets språkliga flexibilitet är mer användbart. Det tycks som om vi kan använda lek i 
olika betydelser i olika sammanhang, men ändå känna igen reglerna för dess användning.   

Det är problematiskt att Huizinga tenderar att närmast se andra kulturella företeelser i det 
mänskliga livet som lek, vilket gör lekbegreppet svårhanterat brett. När vi använder ordet lek 
menar vi verkligen att krig och rättskipning är lek? Krig och rättskipning kanske liknar leken i 
vissa avseenden, men inte är det väl lek?  

Huizinga närmar sig min egen uppfattning om lekens värden. Vid läsning av Huizingas 
definition (se ovan) inleds den med att betona frivillighet som ett viktigt villkor för det som kan 
betecknas som lek. Enligt Huizinga menar vi att lek är något som människor självmant och 
frivilligt deltar i, är människor tvingade till aktiviteten i fråga så är det inte en lek, utan något 
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annat. Att god lek upprättas genom frivilliga överenskommelser menar jag är helt riktigt. 
Däremot menar jag att Huizinga för sin definition för långt när han menar att lekar som inte 
upprättas utan frivilligt deltagande inte skulle vara lek. Vi kan se att i exempelvis pedagogisk lek 
(se utförligare resonemang nedan) att det kan vara oklart med barns frivilliga deltagande i sådan 
lek. För mig som delvis är uppvuxen i förskolemiljö, kan erinra mig om åtskilliga gånger då jag 
mindre än halvhjärtat deltog pedagogiska lekar av olika slag och vars syften var att skapa 
gemenskapskänsla eller utveckla språkliga och sociala egenskaper. Dessa  övningar var trots mitt 
eget föga intresse och engagemang något som vi skulle att beteckna som lek. 

Huizinga menar även att leken är något som är begränsat i tid och rum. Dess aktivitet företas 
inom en överenskommet avgränsad plats och utövas under en avgränsad tid. Det finns även en 
slags sociala eller etiska regler för leken som frivilligt accepteras för den som vill delta i den. Det 
finns därmed en moralisk dimension av lekandet som inte behöver ha med innehållet i leken i sig 
att göra. Leken är avskild, den är något annat än det vardagliga livet, en särskild sfär om man så 
vill. Det resonemanget känner vi igen från hur jag har beskrivit värdet av lekens avskildhet.   

Det är även viktigt för Huizinga att markera att leken inte enbart är ett instrument för att uppnå 
fysisk eller psykiskt välbefinnande, utan att dess aktivitet i sig är roande för den lekande. Lek har 
därmed även med rekreation och lust att göra. Här menar Huizinga, liksom jag själv, att lekens 
värde ligger i att de lekande vill leka och finner därmed en mening i leken.   

Huizingas breda lekdefiniton täcker samtliga lektyper och förmodligen fler därtill. 
Övningsleken, fantasileken och regelleken är fullt kompatibla med Huizingas lekteori. 
Frågetecknet kommer vid den pedagogiska leken. Pedagogisk lek är ingenting som Huizinga 
behandlar, men han betonar starkt friheten och spontaniteten i leken. Det kan här vara fallet att 
den pedagogiska leken är något för utstuderad och kanske även för cynisk för att verkligen kunna 
klassificeras som lek enligt Huizingas definition. Det är ifall barnen bjuds in i leken och frivilligt 
deltar i den. Samtidigt finns möjligheten att Huizinga faktiskt menar att leken utgör en sorts 
grund för en vital kultur. Här är det möjligt att Huizinga skulle kunna vända sig till pedagogiken 
för att stimulera leken till fördel för barnets möjligheter att delta och även vara en utvecklande 
part i ett samhälle eller en kulturell gemenskap.   

Huizinga genomförde en erkänt djupgående och omfattande analys av lekbegreppet och leken 
som en kulturell företeelse. Även om Huizinga ibland drar sin fascination över leken för långt 
och läser in dess kulturella kvaliteter i många mänskliga aktiviteter kan vi se att vi känner igen 
de komponenter som Huizinga menar att leken består av. Människor väljer att gå in i en lek, det 
är ingenting de tvingas till, de tycker att leken är roande och meningsskapande, och de uppfattar 
att lekens rum i någon mån är ett skilt perspektiv från den vanliga verkligheten. Leken ger 
människor frihet från konventioner och öppnar för fri och roande kreativitet. Till frivilligheten 
hör även friheten att underställa sig lekens regler. Huizinga tycks här mena att regler är något 
överenskommet före leken och som sedan står fast. Vid vissa lekar och spel är nog det fallet, 
men ofta kan vi lämna leken och diskutera om huruvida vi vill ändra reglerna för att det ska 
gynna leken, att den fortblir roande och meningsfull för oss.    

Det intressanta är att Huizinga tycks mena att åtminstone den frihet som finns och uttrycks i 
leken är något centralt för allt kulturellt liv. Jag pekade tidigare på möjligheten att Huizinga 
menar att leken faktiskt har ett instrumentellt syfte, nämligen att pedagogiskt förbereda barn och 
människor på mer �avancerade� kulturaktivitet som forskning och rättskipning. Leken blir här 
något grundläggande för samhällen och kulturer, inte bara i att fostra barn in i dem utan även 
som en sorts grundaktivitet till andra kulturaktiviteter. Det innebär att en kulturs eller ett 
samhälles utveckling påverkas negativt av avsaknaden av fri lek, vilket föder den med nyfikenhet 
och kreativitet.   
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2.5 Winnicotts lekteori   
 
Psykoanalytikern och barnläkaren Donald W. Winnicott (1896-1971) presenterade en 
psykologisk lekteori i sin bok Lek och verklighet (1971), vilken påminner om Huizingas 
uppfattning om leken. 

Enligt Winnicott har leken en bestämd tid och rum, vilket avskiljer den från den övriga 
verkligheten. Leken äger rum inom ett särskilt aktivitetsområde, en �sfär�. Winnicott hänvisar 
här till Eriksons tanke om ett särskilt rum för leken.83 Leken är aktiv, den är att göra saker, inte 
bara tänka, utan verkligen agera. Leken är en universell företeelse som hänger ihop med psykisk 
hälsa, friska barn leker, det är något naturligt.84 Lekområdet upplevs för barnet som magiskt, 
barnet har fullständig kontroll över objekten i sitt förfogande och tycks kunna kontrollera en 
egen, parallell verklighet till den vanliga. Lekområdet är inget inre eller mentalt, men den är inte 
detsamma som yttervärlden, den utgör ett eget tillfälligt, men upprättbart domän i verkligheten.85  

Barnets lek är skapande, men kan även vara skrämmande. Uppsägandet av de normer som 
vanligtvis omger barnet måste kontrolleras av vuxna och pålitliga personer som måste kunna 
ingripa när leken riskerar att bli farlig för barnens hälsa eller liv.86 Leken är ett subjektivt projekt, 
en lek med livets objekt som kan uppfattas som objektiv, därför att den befinner sig i ett 
gränsland. Lekandet innefattar en frihet och ett skapande som tycks värdefullt för både barn och 
vuxna. Det finns ett sökande och skapande i leken som är av en existentiell art, menar 
Winnicott.87 I synnerhet i barns lek finns likheter med konstnärens skapande verksamhet, den 
innebär en frihet att pröva och provocera den omgivande verkligheten.   
 

2.5.1 Analys och kritik 
 
Något som är centralt för Winnicott lekteori är hans tanke om lekområdet. Leken är något som 
skiljer sig från den övriga verkligheten, lekområdet är ett eget utrymme i verkligheten. Det är i 
lekområdet leken äger rum och här kan vad som helst hända. I lekområden härskar nämligen 
fullständigt fri kreativitet. Leken präglas därmed även av en frivillighet, en frihet att delta samt 
en kreativitet och meningsfullhet. 

I relation till de filosofiskpedagogiska perspektiven är det rimligast att säga att Winnicott 
närmast kan infogas i ett reformpedagogiskt tänkande. Leken präglas av ett utrymme att själv få 
pröva och utvecklas, den vuxne eller pedagogen försöker stimulera denna utveckling och är 
allmänt återhållsamhet med att styra leken.  

Vi känner igen mycket av Winnicotts resonemang från Huizingas lekteori och Eriksons 
psykologiska iakttagelser av leken. Liksom Huizinga och Erikson menar att Winnicott att leken 
har en egen sfär, att vi upplever leken som meningsfull i sig själv och att vi finner den roande. 
Winnicott kan dessutom ge stöd med empirisk forskning åt Huizingas begreppsliga teori. Det 
faller väl in i de värden jag menar vi finner i leken. Winnicott tar upp de tre värdena i god lek: 
frivilligheten, avskildheten och meningsfullheten.  

Ser vill de olika typerna av lekar är Winnicotts teori förenligt med åtminstone tre av de fyra 
lektyperna. Det finns åtminstone ett viss mått av frihet i uttryck och utförande i övningsleken, 
fantasileken och regelleken. Även för Winnciott kan den pedagogiska leken ha svårt att 
kvalificera sig, den tycks utstuderad och inte spontan i sin karaktär. Samtidigt framhåller 
Winnicott vikten av att den vuxne håller ett vakande öga på leken då den kan övergå i 
                                                
83 D. W. Winnicott, Lek och verklighet (Stockholm 2003), pp. 82f 
84 Ibid. pp. 74f  
85 Ibid. pp. 88f  
86 Ibid. p. 90  
87 Ibid. pp. 91ff  
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destruktivitet för de lekande eller omgivningen. Det är svårt att få någon entydigt svar i hur 
Winnicott faktiskt förhåller sig till den pedagogiska leken.  

Något att ta med sig från Winnicotts lek teori är att han även pekar på att leken kan få 
destruktiva och etiskt tveksamma inslag och att det är något man måste vara på sin vakt för. 
Visserligen slutar leken per definiton när vissa gränser överskrids, men det gäller som vuxen att 
se dessa i tid. Vi kan här fråga oss ifall leken alltid är något som ska övervakas eller om äldre 
lekande barn, som gärna rör sig fritt och till viss del självständigt, verkligen behöver övervakas. 
Huruvida leken ska övervakas kan ha att göra med mognad hos barnen, men tragiska 
erfarenheter säger att även äldre barn kan brista i omdöme i leken, precis som vuxna.  
 

2.6 Knutsdotter Olofssons definition av lek  
 
Den svenska pedagogikforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson (1929-) utvecklar sin lekteori i 
det teoretiska verket I lekens värld (2003). 

Knutsdotter Olofsson menar att vi vuxna ofta är slarviga i vår användning av ordet lek, vi 
tenderar ofta att benämna aktiviteter hos barn som lek, utan att det egentligen är lek.88 
Knutsdotter Olofsson hänvisar här till Gregory Betsons upptäckter av apors lek, där det visar sig 
att visa signaler ges för att upprätta ett �lekområde� och att sedan lämna det samma. Likadant är 
det med barns lek, hävdar Knutsdotter Olofsson. Barnen upprätta ömsesidigt en gemensam sfär, 
ett sorts temporärt förhållningssätt till verkligheten, där ord och handlingar inte längre tolkas 
bokstavligt. Leken är fri, de vuxna styr och ställer inte över innehållet. Leken blir därmed en 
möjlighet för fri kreativitet. Leken är en mental inställning och förhållningssätt till verkligheten, 
där det som görs inom dess ramar inte ska tolkas bokstavligt. Leken har egna intentioner och 
premisser som bildar tolkningsinstrument för att förstå dess aktivitets komponenter. Det finns 
således en särskild leksignal som anger när leken tar vid och när den slutar.89. Leken kan även ha 
tillfälliga avbrott där barn måste korrigera något i de premisser som gäller för lekens fortgående 
eller behöver infoga ny rekvisita i leken som kräver ett tillfälligt avbrott.90    

En särskild kontext omger leken. Performativa talhandlingar sker, vilket kan liknas med hur 
språket används som finns i rituella eller religiösa sammanhang.91 När ett barn säger �nu blev det 
natt�, blir det inom lekens sfär natt och dess deltagare läger sig ner och �sover�. Lekens språk är 
fyllt av symboler och metaforer som det är av vikt att dess deltagare förstår för att leken ska 
kunna fortgå och utvecklas. Symbolspråket är tillgängligt för barn och kan användas flitigt i 
leken för att förstå och ordna den värld som omger barnet. Det gör att leken ofta får en karaktär 
av att vara ett berättandeprojekt.92 Det finns något av ett skönlitterärt berättande i leken. 
Dramatik, film eller sagor kan även bli viktig inspiration för leken och ett sätt att göra tolkande 
gestaltningar av det barnen sett eller hört.93 Det är viktigt att påpeka att de lekande barnen ofta 
använder tempus för att ange förfluten tid, det finns en genomgående hänvisning till att det som 
äger rum i leken inte äger rum i den samtidigt pågående verkligheten.94  

Knutsdotter Olofsson knyter an till Winnicotts tanke om leken som ett tredje rum, en särskild 
sfär av verkligheten inom vilken leken verkar.95 Det finns ett stort utrymme för imitationer och 
dramatiska utspel, då röster förvrängs eller motorljud, hundmorr, pistolskott et cetera imiteras. 

                                                
88 Birgitta Knutsdotter Olofsson, I lekens värld (Stockholm 2003), pp. 6f 
89 Ibid. pp. 7ff 
90 Ibid. p. 21 
91 Ibid. p. 45  
92 Ibid. p. 40  
93 Ibid. p. 43 
94 Ibid. pp. 9f  
95 Ibid. pp. 50ff 
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Även om leken handlar om våld och kränkningar (vilket den inte sällan gör), så går det att 
observera ett ständigt samförstånd mellan barnen om att det de leker är något viktigt och 
gemensamt. Lekens verklighet blir på så vis utbruten ur den vanliga verkligheten, den bär sin 
egen ram i vilken lekens egna normer gäller. Det innebär att sådant som aldrig händer i den 
vanliga verkligheten sker i lekvärlden. Om någon blir �dödad� i leken är det mycket möjligt att 
denne sedan återuppstår något beroende av de konventioner som gäller den rekvisita och 
världsbild som leken omfattar (det kan exempelvis vara en lek där magi eller teknik för 
återupplivning av döda människor finns tillgängliga).   

Det finns regler som uppkommer i leken och när dessa bryts upphör leken och verkligheten tar 
vid. Vissa leker som kurragömma är leker med utsagda regler från början, medan andra leker har 
regler som bygger på ett tyst samförstånd. Det går att lämna leken, att ställa sig i ett 
metaperspektiv och begrunda och kommentera den och sedan åter träda in i dess nu modifierade 
verklighet. Leken handlar mycket om transformation, objekt och personer transformeras in till 
något annat inom lekens sfär. En köksstol kan bli en häst eller en helikopter. Även yttre stimuli 
av leken som inte direkt kan hanteras av de lekande, omtolkas.96 Befinner sig de lekande 
exempelvis i sin lek i en djungel, omtolkas störande ljud, som läten hos exotiska djur eller 
kanske ett varsel om en indianstam som befinner sig i närheten. Leken kan utveckla mycket 
komplexa scenarier med en uppsjö handlingsalternativ för de fiktiva situationer som uppstår, 
Knutsdotter Olosson visar här på en parallell till hur militärer utbildas i liknande scenarier i deras 
utbildning, leken kan mycket väl ses som en simulator.97 Dessa scenarier och transformationer 
som sker i leken bär mycket gemensamt med religionens och konstnärskapets fria verklighets 
tolkningar.    

Knutsdotter Olofsson hävdar starkt att leken innebär ett förändrat medvetandetillstånd för den 
som leker.98 Barnet blickar in i sig självt och låter sin fantasi utgöra grundvalen för dess 
handlingar. Det medför en positiv känsla för barnet. Även om lekens innehåll behandlar de mest 
fruktansvärda inslag, är det en härlighetskänsla att leka. För att verkligen kunna ta del av leken, 
som barn eller vuxen, så måste man försöka dela denna introspektion och tillika dess projicering 
på verkligheten. Om någon inte delar denna upplevelse kan denne inte se att sandformerna 
framför honom är tårtor, pajer eller kokosbollar och att regnvattnet är kaffe eller saft. Detta 
medvetandetillstånd är ett tillstånd av välbefinnande, leken medför något hälsosamt.     

Att leken finns i en egen sfär innebär risker för mer obehagliga inslag. Lekens samförstånd kan 
lätt slå över i maktkamper, övergrepp, översitteri och ojämlikheter.99 Detta innebär ofta ett brott i 
leken, harmonins och samförståndet bryts och någon av dess deltagare blir kränkt eller på annat 
vis illa behandlad. För att undvika sådana inslag måste barn lära sig värden från de vuxna att 
kunna begränsa leken med. Knutsdotter Olofsson tar avstånd från ett psykodynamiskt perspektiv 
på leken, leken har inga tydliga utvecklingsstadier utan är fri att utformas hursomhelst under 
barnets uppväxt.  

2.6.1 Analys och kritik 
 
I Knutsdotter Olofssons definition blir avgränsning, frihet, kreativitet och glädje/lust viktiga 
komponenter. Leken är något som avgränsas i rum och tid, en alternativ verklighet i vilken man 
kan inträda och lämna så som den lekande behagar. Mycket av denna avgränsning sker genom 
språket, med performativa talhandlingar initieras leken och på samma vis avslutas den. Denna 
alternativa verklighet kan även modifieras utifrån, dess förutsättningar eller regler kan ändras 
genom att lekens deltagare träder ut ur leken och diskuterar den. Frihet är en annan viktig 
                                                
96 Ibid. p. 17 
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98 Ibid. pp. 12f  
99 Ibid. p. 25 
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komponent. Leken präglas av ett frivilligt deltagande, men kanske framförallt av en frihet från 
utomstående, i leken finns utrymme för en ohämmad kreativitet som inte är nåbar för 
utomståendes eventuella synpunkter. Det finns ett autonomt inslag i leken som omfattar de 
lekande och deras aktivitet. Kreativt skapande är något som utmärker leken, den har 
beröringspunkter med konst och författarskap. Berättelser och världar skapas av de lekande. I allt 
detta finner de lekande en grundläggande lycka, det är meningsfullt och roande att fritt få skapa, 
även om de teman som behandlas i leken kan vara sorgtyngda eller rent av grymma.  

Det är svårt att placera Knutsdotter Olofssons lekteori i en särskild filosofisk- pedagogisk 
tradition. Reformpedagogiken krav på barnets oberoende och frihet är det som ligger närmast, 
leken befriar inte barnet eller ger barnet ett tydligt sammanhang, men den är ett uttryck för fria 
och skapande individer. Det är även möjligt att det finns en anknytning till den hermeneutiska 
pedagogiken. Barnet använder sig av leken för att tolka den verklighet de lever i, genom att i 
leken avgränsa en gestaltning av den.    

Knutsdotter Olofsson ger oss här en pedagogisk teori som stödjer de drag Huizinga har givit 
leken i sin teori. Knutsdotter Olofsson pekar mer på lekens språkliga kreativitet och 
symbolrikedom som gör den svårbegriplig för utomstående att förstå. Leken har sina egna regler 
som formuleras av dess deltagare för lekens egen överlevnad. Även Knutsdotter Olofsson 
påpekar etikens betydelse för leken. Lekens fullständiga befrielse från de sociala konventionerna 
och roller öppnar även för svårhanterad kreativitet som kan slå fel.  

Knutsdotter Olofsson tycks även omfatta de värden jag menar utmärker god lek. Hos 
Knutsdotter Olofsson finns barnets frivillighet, avskildheten som behövs av de lekande och att 
barnets rätt att finna mening i sin egen lek.    

Ser vi till de olika lektyper ser vi att Knutsdotter Olofsson presenterar ett smalare lekbegrepp. 
Övningsleken och fantasileken, även den pedagogiska leken kvalificerar sig som lek, de 
uppmuntrar till kreativitet i fantasi och språk. Knutsdotter Olofsson nämner inte regelleken. 
Sport och spel tycks inte ingå i hennes lekdefiniton. Regelleken är möjligen mer inramad men 
fortfarande ett sätt att leka. Knutsdotters Olofsson definition bör förmodligen uppfattas som mer 
operativ i syftet att studera barns fria lek.  

Knutsdotter Olofsson utvecklar och nyanserar resonemangen vi känner igen från Erikson, 
Huizinga och Winnicott om lekens kreativitet och frihetlighet. Hon ger den ett tydligt värde. 
Samtidigt är hennes lekbegrepp för smalt när det kommer till att infoga de olika lektyperna. 
Regelleken behandlas inte alls även om den är ett en lektyp, Knutdotter Olofssons intresse ligger 
mer mot fantasileken, vilket märks i hennes definition av lek.  
 

2.7 Diskussion och första slutsatser   
 
Jag kommer nu att gå igenom de lekteorier jag presenterat försöka renodla några gemensamma 
drag i teorierna som kan vara förenliga med en mer vardaglig förståelse och användning av 
lekbegreppet genom att sammanfatta den kritik jag framförde mot dem i föregående avsnitt.   

Herbert Spencer föreslår en fysiologisk definition av lek. Enligt Spencer innebär lek som 
aktivitet att barnens överskottsenergi frigörs och kroppens energivärden återställs till normala. 
Leken är därför en för kroppen gynnsam aktivitet som vi bör bejaka menar Spencer. Problemet 
med Spencers definition är att den är för snäv. Jag menar att leken även kan innefatta aktiviteter 
som är av intellektuell karaktär och existentiell betydelse. Leken behöver inte vara särskild 
fysiskt ansträngande, utan kan tvärtom vara stillsamma fantasilekar med kreativa inslag. Andra 
inslag i leken är av kommunikativ och social karaktär, vilket inte Spencer lyckas fånga i sin 
definition.  

Ser vi till de värden jag menar finns i god lek kan vi se att de inte är i strid med Spencer 
definition. Spencer lyckas fånga att leken är en frivillig aktivitet, att den för barnet är roande och 
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lustfullt. Dessa iakttaganden känns igen från en vardaglig iakttagelse av leken. Lek är något som 
är roande och lustfylld, att leka är något positivt. Spencers lekdefiniton skulle kunna uppfattas 
som reduktionistisk, men ser vi bara till att Spencer har satt fingret på en fysiologisk aspekt av 
leken och dess betydelse för barns välbefinnande, är hans lekbegrepp utvecklingsbart eller 
förenligt med lekteorier av en mer semantisk eller psykologisk karaktär.    

Erik H. Eriksson ger en psykologisk definition av leken. Barnets lek är något som främjar 
lekens psykosociala utveckling, leken bidrar till att integrera barnets olika delar och mildra den 
splittring av verkligheten som barn upplever. I leken närmar sig barnet sin omgivnings normer 
och regler.  

Förtjänsten hos Eriksson är att vi nog menar att lekens verklighet i någon mån skiljer sig från 
vår, att den utgör en plats där lekens deltagare bestämmer dess regler och villkor. Hans teori 
tycks inte vara i strid med de värden jag lyft fram hos god lek: frivillighet, avskildhet och 
meningsfullhet.  

Rörande lekens koncept och distinktioner är Eriksons teori framgångsrik. Det tycks inte vara i 
strid med vare sig fantasilek, övningslek, pedagogisk lek eller regellek.   

Eriksons liksom Spencers lekdefinition är något begränsad. Är det rimligt att anta att leken har 
något med framförallt barns mentala hälsa att göra? Personligen har jag svårt för att förklara 
leken på det här viset. Leken involverar hela vårt väsen. Vår kropp och vårt psyke är 
komponenter av vad vi är och leken är förmodligen inget annat än den aktivitet vi känner igen 
hos andra däggdjur, om än i en mer avancerad form. Leken har inte något uteslutande med 
mänsklig hälsa och göra, men det är inte otänkbart att den har med mänsklig utveckling att göra.   

En annan psykologisk lekteori är Jean Piagets. Piaget menar att leken består av två 
huvudsakliga aktiviteter, ackommodation och assimilation. Ackommodationen rör sådan som att 
barnet utvecklar och leker med sin motorik. Barnet upprepar olika rörelse mönster och skapar 
kausal reaktion med hjälp av sin kropp, vilket det finner roande. Barnet upplever kontroll. 
Assimilationen innebär att barnet formar ett symbolspråk i en egen sorts �sfär�, genom detta 
perspektiv på verkligheten socialiseras barnet och upptäcker sin omgivnings normer och 
konventioner.  

Piagets iaktagelse att leken tar sig i både praktiska och mer introverta uttryck är fruktbar. Även 
om hans lekbegrepp är tekniskt inriktat just på de psykologiska aspekterna av leken. I mer 
vardagligt tal avser vi att leken är mer än barnets sätt att öva upp kontroll och språk. När vi 
använder oss av ordet lek menar vi att det även har med lust och glädje att göra. Det är roligt och 
rekreerande att leka. 

Piaget pekar på att leken är en annan sorts �verklighet�, med en egen symboluppsättning som 
måste förstås för att begripa leken i sig. Det stämmer nog med hur vi uppfattar leken och om hur 
barn upplevelse att träda in i lekens verklighet. Dessutom möter Piaget min uppfattning om 
lekens värden. Åtminstone två av dem, Piaget menar att barnet finner glädje i leken och att leken 
behöver sitt eget utrymme, en avskildhet från den övriga verkligheten.  

Ser vi till de olika lektyperna står inte Piagets begrepp i strid med någon av dem. Han 
behandlar inte den pedagogiska leken nämnvärt, men det finns inte heller något i hans teori som 
skulle motsäga att pedagoger ordnar lekar för att utveckla barns motorik och språk.   

Johan Huizingas filosofiska definition skiljer sig från de andra teoretikernas. Huizinga menar 
att vi med lek rent språkligt sätt avser en frivillig aktivitet som tar plats i ett särskilt rum med 
egna regler och att denna aktivitet tycks upplevas meningsfull i sig. Huizinga menar att vi kan 
jämföra lekens aktivitet med konstnärens skapande eller religionens kultbruk. Leken kan bli 
oerhört komplex i sitt innehåll. Huizinga tycks här fånga ramarna för vad vi menar med lek och 
andra teoretiker har byggt vidare på hans definition. Det är problematiskt att Huizinga ger efter 
för frestelsen att läsa in lekens aktivitet i många sociala och kulturella fenomen, som politik, krig 
och rättskipning. Samtidigt är hans lekdefintion snäv. Det är möjligt att vi kan känna igen lekens 
drag i dessa aktiviteter, men det innebär inte, anser åtminstone jag, att dessa är former av lek. 
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Huizinga räknar inte bort fysiologiska och pyskologiska komponenter i leken, men har påpeka att 
leken är något mer än så, att vi behöver få en tydligare semantisk klarhet i vad vi avser med 
begreppet lek. 

Det är tydligt att även Huizinga ser de värden som jag menar präglar god lek. Frivillighet, 
avskildhet och meningsfullhet är något som även Huizinga finner i leken. Det är viktigt för 
Huizinga att leken är fri och att den får ske i avskildhet utan att bli störd.  

När det gäller olika lektyper är Huizinga öppen för alla utom möjligen den pedagogiska leken 
som tycks något ofri i sin form. Samtidigt menar Huizinga att det finns instrumentella aspekter 
av leken då den utgör någon sorts grund för andra kulturella företeelser som politik och 
rättskipning. Den pedagogiska leken skulle här kunna uppmuntra barns regelförståelse och 
språkhantering i en djupare mening.  

Donald W. Winnicott ger en psykologisk definition liknade Huizingas. Winnicott menar att 
leken har sin plats i ett särskilt rum, ett särskilt perspektiv på verkligheten. I detta rum kan objekt 
transformeras och konventioner upphävas, leken kan därför vara både fascinerande och 
skrämmande. Leken är meningsfull för barnet, leken är av en existentiell art. Winnicott bidrar 
med sin teori med ett empiriskt underlag till Huizingas begreppsliga definition, vilket stärker den 
ytterligare. En återhållsam Huizinga och en filosofiskt preciserad Winicott är väl förenliga. 
Huizinga ger oss de semantiska och filosofiska förutsättningarna att förstå och tala om lek och 
Winicott ger oss den psykologiska förståelsen.   

Ser vi till de värden jag menar att god lek rymmer finns de hos Winnicott precis som hos 
Huizinga. Winnicott är särskilt inresserad av lekens avskildhet som han menar är en del av 
aktivitetens väsen.  

När det gäller olika lektyper har Winnicott möjligen svårt med den pedagogiska leken. Den 
tycks inte spontant i sin karaktär, men samtidigt öppnar Winnicott för den vuxnes medverkan i 
leken. Leken kan vara en farlig gruppdynamisk process och det gäller för den vuxne att se och 
ingripa när den går över i våld och förtryck.    

En pedagog som slutit upp kring Huzingas definiton är Birgitta Knutsdotter Olofsson. Leken 
präglas av en fri kreativitet, menar Knutsdotter Olofsson. Lekens språk är ofta performativt på ett 
liknande vis som vi finner det i religionsutövning. När barn i leken säger eller kommer överens 
om att någonting i dess sfär förändras, så sker det också inom dess verklighet. Barn kan också 
tillfälligt träda ut ur sin lek och betrakta den ur ett metaperspektiv. Vid detta förhållningssätt till 
leken kan barnen modifiera lekens verklighet och premisser utifrån, för att sedan åter träda in i 
den. Knutsdotter Olofsson pekar på de moraliska problemen med den fria leken. Barn ska ges 
möjligheten att få utforma sin egen lek, men de måste ges de värdemässiga kunskaperna för att 
kunna begränsa den och den vuxne måste vara beredd att gripa in när lek övergår till övergrepp 
och våld.   

När det kommer till de värden som jag menar bör finnas i god lek ser även Knutsdotter 
Olofsson behovet av frivillighet, avskildhet och meningsfullhet i leken.  

Problemet med Knutsdotter Olofssons teori är att hon enbart koncentrerar sitt begrepp och 
analys på den fria fantasin i leken, andra aktiviteter som leken innefattar omfattas inte alls av 
hennes begrepp. Framförallt är det regelleken som saknas. Olika typer av spel, eller tydligt 
regelburna lekar som kurragömma eller kull, eller för den delen idrottslekar av olika slag 
innefattas inte Knutdsdotter Olofssons teori.      

Relaterar vi lekteorierna till de filosofiskpedagogiska perspektiven jag presenterade i kapitel 1 
ser vi att alla förutom Spencer rör sig i antingen reformpedagogiken eller den hermeneutiska 
pedagogikens tankevärldar. Spencer påminner mer om den analytiska pedagogiken med sitt 
intresse för det rent fysiologiska, samtidig pekar han på friheten som något viktigt för barn. I 
friheten finns det möjligen ett stråk av Rousseaus tänkande. Det vi kan se är att de tongivande 
lekteoretikerna (mer eller mindre) har pekat på frihet, kreativitet och självförståelse som en del i 
det goda med leken.  
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Ser vi till några andra gemensamma drag hos lekbegreppen kan vi se att de flesta är fullt 
kompatibla med de lektyper som kan observeras i barns lek och att de värden jag menar finns i 
leken är något som delas av de flesta i varierande grad och tydlighet. De tycks även vara eniga 
om att leken är nyttig eller god för barn på något vis. Det finns någon slags instrumentell aspekt 
av lekens aktivitet som leder till barns växande. Sedan pekar teoretikerna de på olika aspekter av 
detta lekande. Spencer visar på lekens nytta för fysiskt växande, kroppen blir starkare och 
balanser återställs. Erikson och Piaget pekar på de psykologiska aspekterna. För Erikson innebär 
leken att kropp och själ integreras och barn vinner kontroll över sig själva. För Piaget är leken ett 
sätt att vinna kontroll över motorik, språk och tänkande. Huizinga, Winnicott och Knutsdotter 
Olofsson pekar på att leken har en funktion för barns andliga utveckling. Den konstnärliga och 
intellektuella reflektionen över existentiell problematik som rör samvaron och identiteten.   
 

2.8 Att definiera lek  
 
Flera av lekteoretikerna som jag presenterat har påpekat att leken något ytterst svårfångat. Att 
fånga leken i ett universalbegrepp är inte meningsfullt, något som vi sett i framförallt Huizingas 
försök. Ett öppet begrepp är att föredra. Lek tycks vara något lekfullt, då lekens betydelse tycks 
variera mellan olika språkliga sammanhang. När vi ser till de olika lekbegreppen som jag ovan 
redogjort för, ser vi betydelser vi känner igen, ingen fångar full ut alla de olika aktiviteter och 
kännetecken som leken kan ha.  

Vi kan här vända oss till den österrikisk-brittiske filosofen Ludwig Wittgensteins (1889-1951) 
begrepp �familjelikhet� för att förstå denna relation mellan olika sätt att tala om lek.100 De olika 
lekbegreppen förenas i att det finns likheter i betydelsen hos dem. Lek är en familj med flera 
medlemmar, där det finns likheter mellan medlemmarna, men det finns inga identiska 
egenskaper som gör att vi kan reducera betydelsen av lek till enbart en eller några egenskaper 
som förekommer i en aktivitet som vi kallar lek.    

Familjelikheten kan illustreras genom att se till betydelsen hos de olika lekbegrepp som jag 
presenterat ovan. Spencer visar på lekens fysiska karaktär, vi kan se barn som leker. De springer, 
smyger, kryper och klättrar. Leken kan vara en fysisk aktivitet fylld av rörelser. Erikson pekar på 
lekens mentala aspekter, den integrerar barns psyken med deras kroppar och den miljö som 
omger dem. Även Piaget menar att leken anpassar barnet till sin omgivning, genom att utveckla 
sina motoriska och språkliga förmågor i leken anpassar sig barnet till sin omgivning. Erikson och 
Piaget visar på saker vi känner igen när vi ser barns lek. Barn härmar sin omgivning och utrycker 
ofta stor kreativitet i sitt lekande. Detta drag blir än mer tydligt hos Huizinga, Winnicott och 
Knutsdotter Olofsson. Leken är kreativ och utforskar samhällets konventioner och regler, samt 
de grundläggande mänskliga livsfrågorna. Alla dessa sätt att tala om lek känner vi igen, ingen av 
dem har fel i sin användning av leken, men samtidigt har ingen fullt ut täckt lekbegreppets 
användning. Vi har här flera olika familjemedlemmar från familjen lek presenterade, de 
påminner om varandra, men har inga identiska betydelser som binder dem samman.  

Det finns flera olika sätt att tala om lek och närma sig dess fenomen och jag tror att vi gör rätt i 
att hålla öppet för olika betydelser när vi talar om lek. Därför kommer jag i återstoden av denna 
uppsats undersöka vad god lek är eller rättare sagt hur vi värnar de värden leken har och att barn 
har rätt att i frihet och självständighet utforma sin lek.   
 
 

                                                
100 Ludwig Wittgenstein, Den blå boken (Stockholm 1999), pp. 19ff  
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3. Barns autonomi  
 
Enligt lekteorierna som jag presenterade i förra kapitlet tycks leken vara något centralt i barns 
liv, den ger en möjlighet till kreativitet och fri betraktelse av tillvaro. Leken är även något som 
barnet uppfattar sin egen, det har själv kontroll över sin aktivitet. Frågan är huruvida vi verkligen 
bör låta barnet självständigt styra och utforma sin lek. Jag tänker nu undersöka vad som anses 
med autonomi för att se om barn bör betraktas som i någon form autonoma och om denna 
autonomi bör respekteras av den vuxne eller pedagogen.   

3.1 Autonomibegreppet  
 
Autonomibegreppet kan vi använda inom flera områden, men i det här sammanhanget har det 
med etik att göra. Begreppet härrör från grekiskans autos (själv) och nomos (styre eller lag) och 
användes för att beteckna statsstater med självstyre.101 Begreppet används numera på fler 
området bland annat inom etiken och moralfilosofin.  

De två amerikanska bioetikerna Tom L. Beauchamp  och James F. Childress utreder 
autonomibegreppet i sin The Principles of Biomedical Ethics. Beauchamp och Childress skiljer 
mellan (1) autonomi som avser individens kapacitet till självstyre som rationell agent, och (2) 
autonomi som betecknar individens frihet rätt till självbestämmande och respekt för dess 
egenart.102 Jag presenterar nu de två autonomikoncepten och deras underbegrepp.  

(1) Att en individ är autonom innebär att (1a) har de inneboende egenskaper som krävs för att 
kunna idka självstyre, (1b) tankefrihet, (1c) en frihet från den kulturella och sociala miljö som 
omger individen.103  

(1a) De inneboende egenskaperna hos individen kan vara sådant som att i en psykologisk 
mening vara förankrad i verkligheten, kunna formulera preferenser samt ha förmåga till rationellt 
tänkande, det vill säga inte dra inkonsistenta handlingsslutsatser och kunna värdera 
sanningsanspråk och sannolikheter i samband med grunder för och följder av handlingar.    

(1b) Tankefrihet innebär frihet från att vara indoktrinerad. För att en individ ska vara autonom 
måste denne kunna tänka fritt och överväga flera olika alternativ och inte vara styrd av influenser 
från sin miljö, utan tillämpa ett kritiskt tänkande och förhållningssätt.  

(1c) Att vara autonom innebär även att ha tillgång till frihet från yttre omständigheter och 
tillgång till den information som krävs för tankefriheten i enlighet med (1b).     

Beauchamp och Childress påpekar att även personer som innehar den kompetens som krävs för 
autonomi inte alltid gör autonoma val.104 Tillfälligheter som sjukdom eller ovarsamhet gör att en 
annars autonomikompetent individ inte handlar autonomt.     

(2) Med rätt till självbestämmande avses i första hand en moralisk rättighet att bli respekterad 
som person och att själv få fatta beslut rörande sig själv. Att en individ själv får fatta beslut 
rörande sig själv kan även innebära att denna individ fritt får förfoga över sådant som denne 
besitter. Det är viktigt att här påpeka att rätten till autonomi både kan uppfattas som negativ och 
positiv.105 Dels kan rätten till autonomi implicera en skyldighet hos omgivningen att inte hindra 
personer från att göra sina val. Det innebär som ovan nämnt en respekt för individers 
självbestämmande. I en positiv mening innebär rätten till autonomi skyldigheten för 
omgivningen att förse personer med den information som krävs för beslut och att i vissa 

                                                
101 Tom L. Beauchamp, James F. Childress, Principles of Biomedical Ethics (New York 2001), pp. 57f 
102 Ibid. p. 58  
103 Ibid. p. 73 (Beauchamp och Childress räknar här upp olika egenskaper som är nödvändiga för att betecknas 
som autonom)  
104 Ibid. p. 58 
105 Ibid. p. 64 
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situationer om möjligt öka antalet handlingsalternativ. Vi måste hjälpa människor att nå de beslut 
de har satt upp. Jag kommer senare att utveckla vilken relation den negativa och positiva 
betydelsen av autonomi enligt (2) har med autonomi av typ (1).        

Beauchamp and Childress pekar även på att det finns de teoretiker som menar att människor 
inte bara har rätten till autonomi, utan även har skyldigheten att ta autonoma beslut, att konstant 
vara sina egna beslutsfattare.106 Individer ska konstant fatta egna beslut oberoende av olika 
samhällsinstitutioner och ideella organisationer. Jag kommer inte närmare följa upp den senare 
synen på autonomi och vill i enlighet med Beauchamp och Childress uppfattning mena att 
personer kan överlåta sina beslut till personer eller institutioner som de ger sitt förtroende till att 
förvalta deras beslutsrätt. I åtminstone demokratiska samhällen är det här något som sker 
kontinuerligt. Vi överför ett förtroende, vår beslutsrätt, till folkvalda politiker som stiftar lagar 
och utser myndighetspersoner för att skipa rättvisa och tillrättavisa lagöverträdare. Samma sak 
gäller personer som frivilligt har valt att leva i enlighet med olika religiösa, politiska eller 
filosofiska påbud.     

Det finns tre varianter av autonomi (2):   
(2a) innebär möjligheten för en individ att utvecklas i enlighet med (1a) och (1b). Rätten till 

självbestämmande ger en möjlighet att utveckla rationellt tänkande och tankefrihet.    
(2b) avser det intrinsikala värdet i rätten att få bestämma över sig själv. En individs 

självbestämmande har ett värde i sig oavsett vilka egenskaper denne har enligt (1).    
(2c) där autonomi inte är ett absolut begrepp, utan även �inkompetenta� individer utan 

egenskaperna enligt (1) kan erkännas autonomi på vissa områden.107 Exempelvis kan en person 
som är diment delvis sakna verklighetsförankring, men ändå vara kapabel att välja lunch, avstå 
från medicinering eller att ringa telefonsamtal till sina anhöriga.    
 

3.1.1 Autonomibegreppen och deras relation  
 
Det som nu bör undersökas är hur autonomi (1) och (2) förhåller sig till varandra. Det tycks som 
om (2) förutsätter (1) i någon mening, men även ett motsatt förhållande kan gälla. Att en person 
uppvisar relevanta egenskaper i enlighet med (1a) tycks relevant för om vi sedan uppfattar 
personen som autonom av typ (2), men autonomi av typ (2a) kan vara en möjlighet att utveckla 
kompetens i enlighet med (1a) och (1b).   

(1) har i någon mån en empirisk komponent. Vi kan genom empiriska studier avgöra om en 
person besitter de egenskaper och den kompetens vi menar att autonoma personer har. Samtidigt 
påpekar Beauchamp och Childress att det är ett normativt beslut huruvida någon är autonom eller 
inte.108 Den som tar beslutet gör det efter att ha värderat ett empiriskt material som inte i sig kan 
peka ut ifall någon saknar förmågan att vara autonom. Denna diskussion återkommer nedan där 
jag diskuterar problemet med att bedöma vem som har tankefrihet och vem som inte har det.  

För att tillskriva en individ (1a), krävs det att vi åtminstone har ett ungefärligt kriterium för 
vilken kvalitet de egenskaper vi avser ska nå för att erkännas (1a). Dels måste autonoma personer 
kunna uttrycka preferenser. För att en person ska kunna uttrycka preferenser måste vederbörande 
vara vid medvetande och i någon mening kunna kommunicera med sin omgivning. När det 
kommer till preferenser är det förmodligen inte ens fallet att autonomi bör begränsas till 
människor utan att även många däggdjur har preferenser och kan kommunicera preferenser 
rörande sin välfärd. Efter att ha levt i gemenskap med både katter och hundar (även om dessa 
djur har haft exceptionella karaktärer som individer, tror jag inte att de är exceptionella i det här 
avseendet) vet jag att de kan kommunicera sådant som att de vill ha mat, vätska, närhet och 
                                                
106 Ibid. p. 60 
107 Ibid. pp. 58f 
108 Ibid. pp. 69f 
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sällskap et cetera. Jag kan därför redan här drista mig till att dra slutsatsen att barn ifrån de allra 
minsta (vill ha vila och skriker efter mat) och uppåt har preferenser och i det avseendet är 
autonoma.  

När det kommer till verklighetsförankring kan verklighetsuppfattningar variera mellan olika 
individer, men i regel kan vi komma överens om vissa sakförhållanden, åtminstone till viss del. 
Det gör, vill jag påstå, att vi överhuvudtaget kan leva i moraliska och sociala gemenskaper. Om 
vi hade haft radikalt olika uppfattningar om hur världen ser ut hade vi troligen levt i konstant 
fiendskap (jag menar här individer emellan, vi vet att olika gemenskaper, så som nationer eller 
folkgrupper, fortfarande bekämpar varandra med våld). Det förekommer att människors 
verklighetsuppfattning är radikalt annorlunda och det kan bero på bruk av preparat som skapar 
hallucinationer eller grava psykiska störningar (tillfälliga eller permanenta) som gör att individer 
inte kan agera på ett sätt som är förenligt med konventionerna för den gemenskap de befinner sig 
i.    

Att inte kunna dra konsistenta handlingsslutsatser eller bedöma sanningsanspråk och 
sannolikheter i samband med handlingar kan hänga ihop med att inte vara verklighetsförankrad. 
Samtidigt kan det röra sig om okunskap eller bristande förmåga i personens tänkande som gör att 
denne inte fullt ut kan bedöma konsekvenserna av sitt handlande. Här kan det finnas personer, 
utöver de med allvarliga psykiska störningar, med förståndshandikapp eller med demens som 
inte fullt ut tillräknas autonomi enligt (1a), eftersom de inte på alla områden i livet kan 
tillgodogöra sig den kunskap eller förutse konsekvenserna av sitt handlande. Även ett barn som 
beroende på sin ålder inte är mogen eller klar i sin utveckling för att kunna tillgodogöra sig all 
kunskap och uppfattas som tillräknelig i alla sammanhang kan måhända inte uppfattas som 
autonoma i enlighet med (1a). Vi kan här tänka oss att det först och främst är vuxna och friska 
människor som är autonoma enligt (1a), men jag kommer nedan att undersöka vad psykologin 
som empirisk vetenskap har att säga om barns autonomi av typ (1a).    

När det kommer till (1b) krävs det att en person kan tänka fritt, att denne inte har blivit 
indoktrinerad och på så vis kan göra självständiga bedömningar och avgöranden. Att bedöma 
huruvida en person kan tänka fritt eller inte är inte helt lätt. I Sverige liksom i andra länder pågår 
ständigt diskussionen om sekter och sektliknande församlingar eller organisationer vars 
medlemmar ibland bedöms vara indoktrinerade. Bristen på tankefrihet är något som kan 
åberopas av personer som vill omyndigförklara andra för att legitimera paternalism eller 
omyndigförklara sig själva för att slippa stå tillsvars för sina handlingar. I det första fallet tycker 
jag mig kunna se det konstant i den svenska samhällsdebatten, där olika religiösa grupper 
beskylls för att ägna sig åt indoktrinering. Det rör sig om allt ifrån att finna skäl för att kunna 
styra exakt vem som ska få starta friskolor till diskussioner om i vilka sammanhang, om ens alls, 
svenska kvinnor och flickor (i synnerhet de med utländskbakgrund) ska få bära sjal. Problemet 
här är att avgöra vem det är som ska få bedöma vem som är indoktrinerad och vem som inte är 
det. Det tycks alltid finnas en tendens att vilja utöva paternalism över människor som väljer att 
leva sina liv på ett radikalt annorlunda sätt gentemot resten av samhället. Det handlar inte bara 
om religiösa grupper, utan även om personer som väljer att bruka olika typer av narkotika som 
berusningsmedel eller personer som väljer att sälja sex. Ibland kan samhällets restriktioner 
motiveras med att dessa grupper eller individer skadar gemenskapen genom sitt beteende, men 
lika ofta motiveras det med att dessa personer faktiskt inte vet vad de gör, eller åtminstone inte 
gör det av fri vilja.   

Problemet med tankefriheten är svårlöst. Varför ska vissa människor har rätten att göra denna 
bedömning om andras möjlighet till tankefrihet? Vem är egentligen själv fri i sitt tänkande? Den 
paternalism som här finns i bedömningen är lika svårhanterad som jag själv finner den oetisk. 
Det finns en tendens i tider av �elitkulturer� och olika typer av �intelligenstest� att vilja 
kategorisera människor efter �brist� på �förmåga� till inte bara fritt tänkande, utan till tänkande 
och insikt överhuvudtaget. Jag vill här problematisera denna typ av autonomi för att 
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bedömningar om huruvida människor är indoktrinerade eller inte, inte ska användas för 
lättvindigt och i fel syften. Tvärtom kan tankefriheten kräva en frihet från omgivningens 
paternalism, att utan påverkan själv få välja sina livsmål.    

Rörande (1c) måste frihet och tillfälle ges att agera autonomt, även här finns en empirisk 
komponent som är ytterligare svårverifierad och kan vara varierande beroende på sammanhang. I 
vilket fall måste här en individ ha tillgång till rörelsefrihet, eller åtminstone medvetande och 
adekvat information för att kunna agera autonomt enligt (1c). (1c) behövs för att personer ska 
vara autonoma enligt (1b), de måste ha tillgång till den information som möjliggör att de kan 
reflektera över flera handlingsalternativ. Jag menar att även en person som är rörelsehindrad bör 
kunna betraktas som autonom enligt (1c).  

Ser vi till barnet styr den vuxne här mycket över barnets möjlighet att agera autonomt. Vuxna 
kan förse barn med en rörelsefrihet och när det gäller mindre barn sker ofta denna rörelsefrihet 
under uppsikt, vi är rädda om barnen, vars inte minst begränsade perceptuella kapaciteter ibland 
gör att de utsätter sig själva för livsfara. Mer eller mindre friska barn (jag menar här att de inte 
befinner sig i ett tillstånd av koma eller dylikt) uppfattas som medvetna. Information är något 
som den vuxne (alternativt äldre barn) förser barnet med så att den tolkar sin omgivning på ett 
sätt som möjliggör mer eller mindre rationellt handlandar mot givna mål.   

Autonomi av typ (2) är ett rent etiskt begrepp. Med något bakomliggande etisk teori och 
princip hävdar vi att vissa individer bör tillskrivas (2).109 Inte sällan hänger (1) och (2) ihop. Som 
jag tidigare nämnt kan rätten till autonomi (2) uppfattas både som negativ och positiv. Låt mig 
undersöka hur det hänger ihop.      

(2a) innebär att personers autonomi bör respekteras därför att de kan utveckla möjligheterna till 
de egenskaper jag nämnt i (1a), det vill säga preferensformulering, tankefrihet och rationellt 
tänkande (konsekvensbedömning av handlande). Här ser vi att rätten till autonomi (2a) har ett 
instrumentellt värde som leder till att personer som tillåts träna sig i att uttrycka mål, resonera 
kring dem, samt bedöma vilka handlingar som bäst leder fram till dem ökar sin kapacitet att vara 
autonoma enligt (1a). Men även tankefrihet enligt (1b) kan uppnås genom att barn tillåts vara 
autonoma enligt (2a). Barn får här utrymmet att utveckla en självständigt tänkande och genom att 
förses och få tillgång till rörelsefrihet och information enligt (1c). (2a) påbjuder således både ett 
negativt förhållningssätt från omgivningen (inte lägga sig i) och ett positivt förhållningssätt 
(individen finner fler handlingsalternativ och ökar möjligheten till självständig reflektion). När 
det kommer till barn och deras lek kan det innebära att fri lek ökar deras förmåga till att vara 
autonoma i enlighet med (1a) och (1b), men jag kommer att utveckla denna tankegång närmare i 
kapitel 4.     

(2b) betonar att rätten till självbestämmande är ett intrinsikalt värde. Individer bör respekteras 
som autonoma för att människors självbestämmande är något gott i sig. Här påbjuder (2b) att 
omgivningen ska förhålla sig i enlighet med en negativ skyldighet, att inte lägga sig i personens 
val. Många av oss upplever nog att vi själva värderar vårt eget självbestämmande. Vi känner oss 
kränkta när något utan vårt samtycke tar beslut över våra huvuden eller tvingar oss till saker som 
vi inte själva vill. Här talar jag inte enbart om vad vi betraktar som vuxna och friska människor, 
utan även personer med olika handikapp eller sjukdomstillstånd. Det rör sig här om grupper vars 
autonomi ibland ifrågasätts. Det kan röra sig om förståndshandikappade, excentriska vuxna eller 
senildementa. Vi kan här fråga oss ifall vi inte bör respektera en autonomi av sådana individer i 
enlighet med (2b), trots att de för oss uppfattas som irrationella i sig agerande. Det kan vara fallet 
att alla har rätten, oavsett intellektuella och rörelsemässiga kapaciteter, att få bli behandlad som 
autonom enligt (2b). Närmast fullständigt obefintlig rörelseförmåga eller mycket begränsad 
möjlighet att tillgodogöra sig information gör inte att personer automatiskt förlorar sin autonomi. 
Återigen bör sådana personer ses som autonoma i egenskap av människor med egna intressen 
                                                
109 Ibid. pp. 63f (Beauchamp och Childress presenterar här filosoferna Immanuel Kant respektive John Stuart 
Mills argument för människors autonomi, men jag kommer inte närmare utveckla dessa i min text.)  
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och mål. Förmågan till rationellt tänkande kan därmed vara nedsatt, men personer bör tillskrivas 
och bemötas som autonoma enligt (2b). Det är exempelvis inte längre gångbart att i det svenska 
samhället omyndigförklara personer med nedsatta eller begränsade intellektuella och kroppsliga 
förmågor, även om det är möjligt att tvångsomhänderta personer som utgör fara för sig själva 
eller andra. Även små barn tycker i regel illa om att andra utanvidare bestämmer över dem, 
ibland hör det givetvis till den vuxnes ansvar att fatta beslut åt sina barn, men samtidigt bör man 
påminna sig om att även beslut om barn i bästa fall tas i samförstånd mellan den vuxne och 
barnet.   

Slutdiskussionen om (2b) leder oss till en redogörelse av autonomi (2c). Enligt (2c) är inte 
autonomi ett absolut begrepp, utan individer kan tillerkännas självbestämmande på vissa 
områden som de behärskar i enlighet med partiell kompetens ur (1a), (1b) och (1c). Det är här 
exempelvis möjligt att små barn, personer med vissa psykiska funktionshinder som autism eller 
senildemens bör tillräknas en viss autonomi så länge deras val inte utgör en direkt fara för dem 
själva eller deras omgivning. Deras verklighetsuppfattning behöver därmed inte vara fullt 
förenlig med den gängse hos vuxna och mentalt friska personer, men de kan finnas områden som 
de behärskar. Det kan, som ovan nämnt, röra sig om val av måltid, telefonsamtal eller vissa 
mediciner som man av någon anledning inte vill ta. Även här har omgivningen en negativ 
skyldighet att inte lägga sig i de val som personerna med partiell autonomi enligt (2c) har så 
länge det rör sig om området de behärskar.   
 

3.2 Barn och autonomi  
 
Vi har nu bekantat oss med två sätt att förstå autonomi och jag har pekat på att dessa står i 
relation till varandra. Problemet med barn och autonomi är som jag tidigare nämnt att vi ofta vill 
begränsa autonomin till att vara något som vi tillskriver vuxna och friska människor. Samtidigt 
tycks det som om vi inte kan behandla barn hur som helst, vi måste respektera barns egenart som 
individer och att de åtminstone med ålder har rätt till ett visst självbestämmande. Att undersöka 
huruvida personer besitter den kompetens och de egenskaper vi kräver för autonomi är delvis en 
empirisk sak, därför kommer jag att redogöra för vad moralpsykologerna har att säga om saken. 
Frågan är hur barn utvecklas i ett moraliskt hänseende och när vi kan säga att de fullvärdigt 
uppvisar de egenskaper som vi kräver för att betrakta dem som autonoma i meningen av 
självstyrande.   

Självbestämmande och respekt för individers egenart är något som vi alla håller för viktigt och 
värdefullt. Som vi tidigare sett i undersökningen av barns lek, tycks leken för barn vara något 
som tillhör dem och som andra inte utan vidare kan lägga sig i. Självbestämmandet tycks vara 
graderbart i förhållandet till barnets utveckling, det beror både på förmåga att själv kunna välja 
samt att inte hindras från att välja.   

Låt oss nu se efter vad moralpsykologin har att säga och om den kan hjälpa oss att få klarhet i 
huruvida vi överhuvudtaget kan tala om barn och autonomi.  

 

3.3 Piagets teori om barns moralutveckling  
 
Enligt Piaget sker barns moralutveckling mellan två nivåer. Människans utvecklas från den 
heteronoma moralen till den autonoma moralen. Piaget presenterar sin teori om barnets 
moraliska utveckling i The Moral Judgment of the Child (1932). Piaget utgår i sin teori från 
iakttagelser av fransk-schweiziska barns lekar, i synnerhet pojkarnas kulspel. Piaget menar här 
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att vi generellt kan likna barnens moralutveckling med regelutvecklingen i kulspel.110 Kulspelet 
är något av en berömvärd social institution, hävdar Piaget. Kulspelet består av ett komplext 
regelsystem med en egen rättskipning. Det finns inga universella regler för kulspel, de varierar 
mellan olika platserna, men utvecklingen av spelets regler sker på ett liknande sett. De äldre 
barnen lär de yngre barnen reglerna för kulspelet, medan de äldre kontinuerligt utvecklar spelet 
genom att reflektera över och pröva nya regler för att göra spelet mer rättvist och för alla 
inblandade parter roande.111 Det finns ett muntligt avtal för spelets mest grundläggande och 
regelbärande principer. Det innebär att det finns en tradering av regler som barnen när de väl blir 
större i en annan grad blir medvetna om och kan reflektera över dem.     

Piaget menar att fyra stadier av den moraliska utvecklingen av lekande kan skönjas vid 
iakttagelse: 

 
1. I det första stadiet tycks barn leka för sig själva, lekandet är inte en gemensam aktivitet 

med gemensamma regler.112 Det finns i någon mening inga regler, de riktigt små barnen 
följer rituella scheman i sin lek.  

 
2. I det andra stadiet kallar Piaget för egocentriskt.113 Barnet är här mellan två och fem år 

och börjar uppfatta reglerna som ges utifrån för dess lekande. Lekandet kan här ske i 
grupp, men någon egentlig hänsyn eller behov av gemensamma regler finns inte, leken 
saknar en sådan struktur.   

 
3. I det tredje stadiet av lek inträder när barnet blir mellan sju och åtta år.114 Leken börjar 

nu ta sig kollektiva uttryck. Det finns syften att uppnå med leken, att kunna utse en 
vinnare för kulspelet exempelvis. Att barn förenar sina olika regler för leken börjar här 
bli viktigt.  

 
4. I det fjärde stadiet, kring 11-12 år, börjar reglerna för leken (eller spelet) tydligt 

fastslås.115 Reglerna blir tydliga för lekandet och alla deltagare tycks väl informerade 
om vad det är som gäller.   

 
Det är viktigt att påpeka att Piaget skiljer mellan flickor och pojkar i sin undersökning.116 Den 
övervägande delen av Piagets undersökning rör pojkarnas lek, vilken han utgår från när han 
undersöker flickornas. Flickornas lek saknar samma regelkomplex som pojkarnas, någon lek 
mellan pojkar och flickor tycks överhuvudtaget inte ha observerats av Piaget. Flickornas lek 
beskrivs som mer primitiv än pojkarnas.117 Flickornas lek/moralutveckling delas in i tre stadier. 
Det första stadiet är ett egocentriskt, det finns ingen tydlig respekt för regler och lekande och 
beteenden tycks kretsa kring barnen själva.118 I det andra stadiet, som infaller i sjuårsåldern, 
börjar regler respekteras och liksom pojkarna ses reglerna som något traderat av äldre 
generationer eller av gudomlig härkomst.119 I det tredje stadiet som infaller kort därefter börjar 
nya regler accepteras och lekarna får en annan dynamik.120     

                                                
110 Jean Piaget, The Moral Judgment of the Child (London 1960), p. 1  
111 Ibid. pp. 2 ff  
112 Ibid. p. 16  
113 Ibid.   
114 Ibid. p. 17 
115 Ibid.  
116 Ibid. pp. 69ff  
117 Ibid. p. 70  
118 Ibid. p. 73  
119 Ibid pp. 73f  
120 Ibid. pp. 75f  
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Piaget menar att de vuxna är viktiga för barnens moraliska utveckling. Det är de vuxna som 
tillför en sort moralisk realism i barnens liv och tänkande.121 I det heteronoma stadiet (1-2) 
saknar barnet en kritisk syn på de värden de tror sig omfatta och de vuxnas auktoritet blir viktig 
vägledning för etiska beslut. Barnet lär sig moraliska regler från vuxna i sin närhet.122 Andra 
beslutar vad barnets ska göra och tänka, barnet är självt oförmöget och mycket mottaglig för 
influenser utifrån. Att följa reglerna upplevs här som viktigt och roande, barnet är nöjd med sig 
själv för att det uppfyller sina plikter.123 Denna begränsning hos barnet är kopplat till dess 
intellektuella mognad, för att kunna utveckla moralisk reflektion krävs ett mer utvecklat 
intellekt.124 Reglerna ses som något av mystisk karaktär. De finns traderade från vuxna eller de 
äldre barnen, de kan tydliggöras men inte egenhändigt formuleras.125 Barnet får i sitt handlande 
moraliska erfarenheter vilket leder det närmare det autonoma stadiet, där självreflektionen utgör 
en grundval för moralen.126 Barnet får erfarenhet om den moraliska verkligheten som den lever i, 
genom att uppträda tillitsfullt och empatiskt mot sin omgivning.127  

I det autonoma stadiet (3) - (4) blir självständigheten och reflektionen större och barnet tar ett 
större ansvar för sina egna handlingar. Vid det autonoma stadiet är barnets intresse av rättvisa, 
distributiv som såväl retributiv.128 Fördelning av önskvärda saker och repressalier mot 
regelbrytare hamnar i fokus. Intresset för rättvisa medför en syn på jämlikhet, vi är alla lika inför 
rättvisan.129 Detta begynnande intresse för rättvisa innebär reflektion över straff och fördelning. 
Här har barnets kritiska tänkande utvecklats och barnet gör egna bedömningar innan det handlar. 
Moraliska regler upplevs inte längre som något externt eller auktoritetsbundet, istället ses 
regelföljandet som ett frivilligt val och med respekt för de överenskommelser som den mänskliga 
gemenskapen kräver.130 Reglerna är inte längre något som ärvs av de äldre, utan något man själv 
som individ är med och formulerar. Autonomin innehåller ett demokratiskt förhållningssätt, att 
fritt yttra sig om reglerna betraktas inte längre av barnet som ett brott, utan som ett medel och en 
rättighet i projektet att forma gemenskapens regler. Autonomins stadium är stadiet av 
samarbetets moral.131 Reglerna är inte här i huvudsak traderade, utan uppfattas som kreationer av 
människans förnuft och önskan att leva i fredlig gemenskap. Autonomin innebär även 
möjligheten till att själv formulera lagar och regler.  

Piaget menar att vi kan se att barns gemenskaper och lekar utvecklar allt mer avancerade 
regelsystem allt eftersom, vilket liknar de stora samhällena. De yngre får sociala regler genom 
tradition från de äldre och de äldre ägnar sig åt reflektion och modifiering av de sociala reglerna.   
   

3.3.1 Analys och kritik 
 
Teorin om de två stadierna utformade Piaget efter att ha studerat barn och deras lek. Piaget 
menade att barn fram till 4-5 års ålder överhuvudtaget inte förstår regler och att deras moraliska 
tänkande är helt bundet vid auktoriteter fram till tioårsåldern. Det innebär för vår undersökning 
att vi inte kan räkna med att barn i förskoleåldern bör betraktas som autonoma, åtminstone inte i 
självstyrande aspekten. Det blir därför svårt att se att vi utifrån Piagets teori kan säga att vi bör 
                                                
121 Ibid. pp. 104ff 
122 Ibid. p. 105  
123 Ibid. p. 113  
124 Ibid.  
125 Ibid. pp. 52f 
126 Ibid. p. 171  
127 Ibid. p. 194  
128 Ibid. pp. 195ff  
129 Ibid. p. 197  
130 Ibid. pp. 64ff  
131 Ibid. p. 195  
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betrakta självbestämmande som en rättighet för barnet under den här perioden. Innebär det 
faktum att små barn inte är självständiga moraliska aktörer inte heller behöver uppfattas som 
personer med ett egenvärde och därför inte behöver visas någon särskild hänsyn? Jag tror inte att 
Piaget menar det och jag kommer närmare att undersöka det nedan i min närmare analys av 
Piagets uppfattning om autonomi.       

Problemet med Piagets teori är det stela stadietänkandet. Piagets nöjer sig visserligen med två 
stadier, men hans teori är inte särskild nyanserad. Det har visat sig i senare studier att barn tänker 
på ett autonomt vis när det ställs inför vissa problem och heteronomt när de ställs inför andra. 
Dessutom kan vi se att Piaget har bundit sig vid den tyske upplysningsfilosofen Immanuel Kants 
(1724-1804) terminologi rörande moralfilosofi. Det innebär framförallt att just autonomi blir ett 
centralt begrepp och här i betydelsen av att människors själv- bestämmande ligger i att de 
handlar enligt en maxim som de vill höja till högsta princip för alla andra människors handlande. 
Vi väljer inte denna princip enligt någon annans påbud (Gud eller andra auktoriteter) utan som 
självständiga lagstiftare. Frågan är om det verkligen så enkelt som att vi går ifrån att vara 
auktoritetsstyrda till att bli självstyrande? Piaget klargör själv att det är Kants uppfattning om 
moralen som ligger till grund för hans undersökningar.132 Det finns epistemologiska 
betänkligheter kring denna moralutveckling och hur den har tolkats utifrån en kantiansk diskurs 
rörande moralfilosofi. Det är intressant att Piaget upptar sitt intresse vid regler och rättvisa, 
liksom Kant använder sig Piaget av en torr juridisk terminologi för att förklara barns 
moralutveckling. Studiet av flickors lek tycks här bli problematiskt, terminologin tycks dåligt 
överensstämma med beskrivningen av de aktiviteter som ingår i flickornas lekande. Piaget 
avfärdar flickornas lek som mindre genomtänkt eller mer primitiv, istället för att försöka finna en 
annan terminologi för att beskriva den typen av lekar som flickorna i hans undersökningar väljer 
att leka.  

Ser vi vidare till Piagets uppfattning om autonomi kan vi undersöka den gentemot de 
autonomibegrepp jag presenterat i kapitlets inledande avsnitt.   

För Piaget är autonomi något som växer fram i barnens liv. Autonomi handlar primärt om att 
bli lagstiftare. Det är tydligt att Piaget har en syn på autonomi som är förenlig med (1), det vill 
säga egenskaper och förutsättningar att vara autonom. Barn måste här nå en viss mognad i sitt 
tänkande för att kunna betraktas som autonoma i avseendet att de tar självständiga beslut. Det 
gör de först i tolvårsåldern. Piagets koncentrerar inte sin undersökning på preferensformuleringar 
enligt (1a), utan snarare på förmågan till rationellt tänkande och verklighetsuppfattning. Det är 
rimligt att anta att Piaget avser (1b) tankefrihet med sitt autonomibegrepp. Barnen ska med tiden 
bli sina egna lagstiftare och måste därför kunna vara självständiga i sina bedömningar, 
tillskillnad från när de var yngre, då lagen var av en mystisk karaktär traderad genom vuxna och 
äldre barn. I något avseende är Piagets autonomibegrepp även förenligt med (1c), det vill säga 
barnen måste ha fått utrymmet och tillgodogjort sig de kunskaper som krävs för att kunna vara 
jämlika lagstiftare i den moraliska gemenskapen i enlighet med (1b). Piaget betonar som ovan 
nämnt de vuxnas roll för barnens moralutveckling, det ser hur de vuxna lever efter vissa 
principer och överenskommelser och lär sig moralen genom att själva följa dess regler.  

Det leder oss inte på autonomi av typ (2a) som innebär att självbestämmandet leder till att 
kunna ta tillvara på egenskaper av typ (1a). Förmodligen menar Piaget även här att den 
kontinuerliga leken i kulspelet med dess regler övar upp en förståelse för dem. Jag har svårt att 
tänka mig att Piaget menar att barn ska tvingas att leka kulspel eller fråntas möjligheten att göra 
det. Däremot kan jag tänka mig att kulspel och lek är något som bör uppmuntras av vuxna 
eftersom det möjliggör ett övande i rationellt tänkande, att förstå och integreras i den verklighet 
barnet lever i och kanske även självständigt formulera mål och preferenser.  

                                                
132 Ibid. p. 1   
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När det gäller autonomi (2b), vet jag inte om Piaget fullt ut menar att elva- och tolvåringar ska 
ses som fullt ansvariga för sina handlingar. Om han gör det är inte något problem att de äldsta 
barnen betraktas som autonoma enligt (2b). Jag tror inte att Piaget menar att de har 
självbestämmanderätt på alla områden i livet och det är dessutom svårt att avgöra ifall Piaget 
skulle vilja ge en sådan rätt till yngre barn, förmodligen inte. Det leder oss in på autonomi av typ 
(2c) det vill säga att en del individer bör tillerkännas partiell autonomi eftersom det finns 
områden som de är kapabla att ta autonoma beslut kring. Jag har förstått Piaget på ett sådant vis 
att han menar att partiell autonomi som möjlig, åtminstone när det kommer till friska barn och 
deras lek. Det finns inget som tyder på att barn inte själva kan sköta sin lek i Piagets resonemang, 
däremot gör han en poäng av att de äldre barnen ofta traderar lekarnas regler till de yngre barnen. 
Eftersom det framförallt är pojkarnas reglelleken kulspel som Piaget intresserar sig för vet jag 
inte hur han ställer sig till fantasileken eller övningsleken. Som tidigare nämnt betonar även 
Piaget hur barn lär sig moralen genom att först följa de regler som äldre barn och vuxna följer. 
Yngre barn tycks därför inte kapabla att själva välja regler till sin lek.   
   

3.4 Kohlbergs teori om barns moralutveckling  
 
Den amerikanske moralpsykologen Lawrence Kohlberg (1927-1987) byggde delvis vidare på 
Piagets teori kring barns moralutveckling i sitt verk The Philosophy of Moral Development 
(1981). Kohlberg vänder sig emot att i första hand att påverka barnens moralutveckling åt att bli 
anpassade till den rådande kulturen.133 Det är moraliskt tänkande barnen ska utveckla, inte 
konventionsanpassning, menar Kohlberg. Det handlar inte om att tvinga på barnen ideologiskt 
grundande föreställningar och försöka anpassa barnen till det rådande samhället, utan snarare om 
att ge dem ett kritiskt förhållningssätt till det. Kohlberg menar att många pedagoger skulle bli 
förvånande över hur mycket värden och ideal de försöker pressa på barnen utan att egentligen 
reflektera över det, medan barnen känner av att det är en moralisk undervisning i form av ensidig 
moralism. Kohlberg vänder sig därför emot socialisationsbegreppet som är vanligt använt av 
pedagoger och sociologer som blandar samman moral med social konvention.134 Barnen bör ses 
som fria moraliska agenten liksom pedagogen betraktar sig själv på det viset. Kohlberg menar att 
barnen genererar egna moraliska värden och omdömen när det ställdes inför olika moraliska 
omdömen och att dessa värden tycktes överrensstämma mellan olika barn. Liksom Piaget såg 
Kohlberg barnet som en moralfilosof, som reflekterade över vad som var rätt och fel. Kohlberg 
ställde barnen inför mer komplexa problem och där det var svårare att åberopa auktoriserade 
regler för lösningar av problemen. Beroende på ålder och mogna svarade barnen på olika vis, 
med olika hänsynstagande. Utifrån denna studie tänkte sig Kohlberg att människans moral 
utvecklas i tre huvudsakliga nivåer:135  
 

1. Prekonventionell nivå. På denna nivå har barnet nått mognaden att förstå de kulturella 
regler och värderingar av vad som är rätt och fel, men förstår dessa enbart som att de 
avser vad som är av fysisk nytta eller lust. Den prekonventionella nivån kan delas in i två 
steg:  

 
(1) I steg 1 ifrågasätter inte barn avsikten med handlingen, dess bedömning är helt beroende 

av vad auktoriteter säger. Belöning och bestraffning är det som intresserar barnet. Barnet 
är själviskt, det försöker finna fördelar för sig själv gentemot sin omgivning.  

 
                                                
133 Lawrence Kohlberg, The Philosophy of Moral Development (San Francisco 1981), pp. 1ff 
134 Ibid. pp. 7f 
135 Ibid. pp. 17ff 
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(2) I steg 2 intar barnet ett pragmatiskt förhållningssätt i sin handlande. De handlingar som 
tillfredställer barnets egna eller möjligen andras behov är de handlingar som är rätt. Det 
finns här ett ömsesidigt utbyte mellan barn, vilket Kohlberg liknar vid marknaden. 
Tjänster utförs till andras fördel enbart om det återgäldas med något barnet själv önskar.   

 
2. Konventionell nivå. På den här nivån ser barnet sin familj, gruppen eller landet som något 

värdefullt i sin egen rätt. Barnets handlande styrs här inte bara av vilken respons 
handlandet får från omgivningen, utan även av lojalitet mot barnets grupptillhörigheter. 
Barnet fortsätter här att vara följsamt och upplever en tillfredställelse i att uppfylla 
auktoriteters förväntningar, att fullfölja plikter. Lydnad är viktigt, att lyda auktoriteter 
känns bra. På denna nivå tillförs ytterligare två steg i moralutvecklingen, steg 3 och steg 
4.  

 
(3) I steg 3 identifieras gott uppförande med att vara andra till lags och få uppskattning för 

det. Konformitet och stereotypt beteende är något eftersträvansvärt, majoritets beteende 
ses som naturligt eller normalt.  

 
(4) I steg 4 börjar barnet orientera sig emot att uppfatta tydliga auktoriteter, bestämda regler 

och behovet att upprätthålla social ordning. Att göra sin plikt, visa respekt mot 
auktoriteter och upprätthålla ordning är värdefullt i sig.  
 

3. Principiell nivå. På denna nivå börjar de moraliska värdena och principerna ses som 
värdefulla oberoende av vilka auktoriteter som hyser dem. Grupper och moraliska 
auktoriteter minskar i betydelse. Här införs steg 5 och 6 i den moraliska utvecklingen.  

 
(5) I steg 5 börjar rätt handlande identifieras med individuella rättigheter och 

överenskommelser som samhället uppbär. Det finns här en medvetenhet om att alla inte 
hyser samma personliga övertygelser och att konsensus kring grundläggande värden är 
något eftersträvansvärt. Moralen tenderar här att allt mer identifieras med juridisk rättvisa 
och lag.  

 
(6) I steg 6 identifieras rätt handlande med sådant som utförs i enlighet med personlig 

övertygelse. Dessa principer eller övertygelser är av en filosofisk och mer abstrakt 
karaktär och influerar personen i hela dennes handlande.  

 

3.4.1 Analys och kritik  
 
De nivåer Kohlberg presenterade var baserade på empirisk forskning där Kolhberg har låtit 75 
amerikanska pojkar i olika åldrar möta olika etiska dilemman och därefter dragit slutsatser om en 
dynamisk struktur i människans moralutveckling.136 Kohlbergs urvalsgrupp har senare blivit 
kritiserat av feministiska teoretiker som Carol Gilligan. Var tog flickorna vägen? Kan vi se olika 
bedömningar beroende på könstillhörighet? Det är frågor som feminister har ställt till Kohlbergs 
forskning. Kohlberg gjorde sedan om sin forskning både för att bredda dess förankring i olika 
kulturer, genom att studera turkiska och taiwanesiska pojkar. Kohlberg utgick ifrån mallen av de 
75 amerikanska pojkarnas svar för att bedöma andra barn och drog därefter slutsatser att den 
moraliska utvecklingen var långsammare eller bristfällig hos flickor och barn från andra kulturer 
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än den amerikanska.137 Kohlbergs studieobjekt var enbart barn med typisk medelklassbakgrund, 
vilket har kritiserats.   

Även Kohlberg har kritiserats för att tolka sitt material utifrån en kantiansk moraluppfattning. 
Vi kan även se att Kohlberg i sitt försök att nyansera Piagets teori lyckats inväva ännu fler 
epistemologiska betänkligheter rörande stadieutveckling.  

Till skillnad från Piaget analyserar inte Kohlberg barnets moralutveckling genom att studera 
dess lek, utan genom att ställa det inför en rad moraliska dilemman. Kohlberg undviker att binda 
de utvecklingsfaser han utläst till särskilda åldrar, något som gör hans teori mer dynamisk. Ser vi 
till autonomibegreppet är det något som infaller på den principiella nivån i utvecklingen av 
barnets tänkande. Låt mig undersöka hans autonomibegrepp utifrån de olika betydelser av 
autonomi som jag presenterade inledningsvis av kapitlet.   

Ser vi till autonomi av typ (1a) står det klart att Kohlberg menar att äldre eller åtminstone 
mognare barn innehar förmågan till rationellttänkande, verklighetsförankring och dessförinnan 
förmodligen även förmåga till preferensformulering. Barn på den sista utvecklingsnivån 
reflekterar över sin egen moral och sina handlingar. Det innebär även att de har utvecklat en 
tankefrihet (1b) och kan frigöra sig från de influenser som tidigare inverkar på deras 
uppfattningar och handlingar (egoism, gruppidentifikation och auktoritetstro). I enlighet med 
(1c) kan vi se att Kohlberg menar att barn ska ges förutsättningarna att kunna agera autonomt. 
Det märks särskilt i hans synpunkter på sin samtids utbildningsväsen (se min redogörelse av 
Kohlbergs moralpsykologiska teori ovan) där pedagoger mer eller mindre omedveten tvingar på 
barn ideologiska dogmer istället för att uppmuntra deras kritiska tänkande.    

Kohlberg tycks i och med avslutande resonemang i det förra stycket mena att barn bör 
tillerkännas en rätt till autonomi av typ (2). Barn ska få självständigt reflektera och utveckla sitt 
eget tänkande kring vad som är moraliskt rätt och fel. Låt mig undersöka hur hans uppfattning av 
autonomi förhåller sig till de olika typerna av autonomi (2).   

I enlighet med (2a) tycker Kohlberg uppenbart att det är en god idé av vuxna och pedagoger att 
låta barn självständigt reflektera över de moraliska spörsmålen och inte utanvidare påtvingas 
andras ideologiska föreställningar och läror. För att kunna bli självständigt reflekterande 
individer måste barnen tillerkännas utrymmet att utvecklas fritt i sitt tänkande.    

Rörande (2b) är det rimligt att anta att Kohlberg i någon mån tillerkänner en rätt till 
självbestämmande, men det är inte säkert att denna gäller alla. Utöver att Kohlberg inte låter sig 
imponeras av vare sig flickors eller barn av utomamerikanska kulturers resonemang kring moral, 
tycks det som om autonomi är något som har mycket att göra med egenskaper hos individer. Jag 
är därför inte säker på att Kohlberg utanvidare skulle tillerkänna vem som helst autonomi enligt 
(2b). Däremot har jag svårt att tänka mig annat än att Kohlberg även omfattar en kantiansk syn 
på människovärdet, det vill säg att barn (flickor som pojkar, amerikaner som taiwaneser) har en 
rätt att inte uteslutande bli behandlade medel, utan att de som människor äger rätten att bli 
bemötta som mål i sig. Barn kan inte utanvidare förslavas för att de ännu inte helt självständigt 
kan ta beslut i etiska frågor.    

När det gäller (2c) har jag svårt att se att inte Kohlberg skulle gå med på att åtminstone friska 
barn har självbestämmanderätt över vissa områden i sitt liv. Eftersom självbestämmande det 
dessutom gynnar utvecklingen enligt (1c), kan jag tänka mig att sådant som lek faller in under 
det som barn borde få experimentera sig fram i för sin moraliska utvecklings skull.  
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3.5 Gilligans kritik och syn på barns moraliska utveckling 
 
En kritiker av Piaget/Kohlberg - traditionen är Carol Gilligan (1936-). Gilligan påpekade i sin 
Med kvinnors röst (1984) att framförallt Kohlberg i huvudsak har utvecklat sin teori om 
moralutveckling utifrån ett manligt och kantiansk sätt att resonera kring moral. Gilligan påstår att 
tänkandet i opartiskhet och rättviseprinciper är ett typiskt manligt sätt att tänka kring moralen. 
Hon hävdar att kvinnors moralbegrepp är mer präglade av omsorg av och ansvar för andra.    

Gilligan påstår att den sexuellt neutrala vetenskapliga objektiviteten inte finns, att den är 
präglad av traditionellt manliga normer och ett manligt sätt att tänka.138 Hon vänder sig emot 
hela det manliga sättet att bedriva psykologi och moralspykologi från Freud till Kohlberg. 
Gilligan kritiserar även Jean Piagets lekteori och lekforskning och dennes arvtagare. Piagets syn 
på leken är som tidigare visat tätt kopplad till barns moralutveckling. Det manliga har satts i 
centrum och värderas högre, kvinnan konstrueras som �det andra�, något underlägset männens 
moral. Män blir tidigt individualiserade och fostras i att tänka atomistiskt och principiellt, medan 
kvinnor utvecklar annat moraltänkande präglat av socialt samspel och personliga relationer. Den 
kvinnliga erfarenheten och kvinnliga moralbegrepp har lämnats utanför undersökningen eftersom 
manliga teoretiker förutsatt att det manliga tänkandet är det mänskliga sättet att resonera kring 
moral. Gilligan kritiserar Piaget och forskare i hans tradition just för att se att pojkars förmåga att 
i leken lösa konflikter och förhålla sig mer principiella till regler är ett sätt att värdera de manliga 
högre. 139 Lekandet efter regler värderas högre än den mer pragmatiska och vårdande attityd som 
flickor intar till varandra i sin lek. Gilligan beskriver Piagets syn på leken i det följande:   
 

Barns lekar anses av George Herbert Mead (1934) och Jean Piaget (1932) som en 
plantskola för social utveckling under skolåren. Under leken får barnen lära sig att överta 
varandras roller och se sig själva ur andras synvinkel. Under leken lär de sig att följa 
regler och förstå hu regler kan formuleras och förändras.140 

 
Utifrån Piagets undersökning ses flickor som mindre moraliskt utvecklade med sämre förståelse 
och känsla för lagar och regler. Gilligan påpekar här att Piaget sätter ett snett perspektiv på barns 
moralutveckling, genom att sätta likhetstecken mellan barns utveckling och pojkars 
utveckling.141 Flickornas lekar beskrivs av Piaget som mindre utvecklade eftersom de avslutas 
genom gräl då flickorna saknar kapacitet att skapa regelsystem för att få dem funktionella.    

Kohlberg kritiseras på samma vis. Även Kohlberg sätter likhetstecken mellan barns utveckling 
och pojkars utveckling.142 Utifrån Kohlberg stadiesystem stannar kvinnor ofta vid det tredje 
stadiet och tar sig inte vidare. Kohlberg försöker även förklara detta genom att kvinnor inte 
behöver en högre moralisk medvetenhet eftersom deras sysselsättning sker i hemmet och inte ute 
på de offentliga arenorna.    

Gilligan pekar på att gemenskapens vårdande aspekter är viktigare för flickor. Denna omsorg 
betraktas som en svaghet inte en styrka. Autonomin hänger samman med att den atomistiske 
individen värderas högt. Autonomi och andra värden som hävdas i den manliga moraliska 
diskursen upplevs som alienerande för kvinnor, deras moraliska reflektion präglas av ett mer 
pragmatiskt, omvårdande tänkande. Flickor och kvinnor tycks ha en bättre förmåga att se till det 
moraliska handlandets kontext, dess situation.143 En del av det moraliska tänkandet diskrimineras 
och ignoreras av Piaget och Kohlberg. Det moraliska tänkandet som tar hänsyn till handlandes 

                                                
138 Carol Gilligan, Med kvinnors röst (Stockholm 1995), p. 11  
139 Ibid. p. 14 
140 Ibid.  
141 Ibid. p. 15 
142 Ibid. pp. 22f  
143 Ibid. pp. 23f 
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kontext och det moraliska berättandet reduceras av och kvar blir bara strikt formellt och abstrakt 
resonerande. Gilligan pekar här på ett moraliskt tänkande och förhållningssätt som tar hänsyn till 
vårdande och känslomässiga relationer. Gilligan menar att kvinnor och flickor ofta uppfattar de 
moraliska problemens struktur på ett annat vis.144 Det är ett tänkande och en uppfattning som 
binder samman människor i relationer snarare än separation och självstyre. Gilligan strävar efter 
att förena de två synsätten i nya etiska teorier och teorier om barns moralutveckling.145 

Gilligan beskriver hur hon tänker sig en vidgad syn på människors moraliska utveckling.146 
Den syn på moralen som enligt undersökningar främst återfinns hos kvinnor är en syn där alla 
perspektiv i en relation värderas och tolkas. Istället för att förstå relationer som konflikt mellan 
rättighetsanspråk kan de förstås i mer vardagliga termer av själviskhet och ansvar. Den moraliska 
utvecklingen hos flickor och kvinnor kan se som en utveckling ifrån en drift att överleva, till 
koncentration på godhet och till sist en genomtänkt syn på omsorg i relationer som vägvisare i de 
moraliska konflikterna. Gilligan pekar i sitt resonemang mot ett omsorgsetiskt förhållningssätt 
där hänsynen till relationens olika parter sätts i centrum för det moraliska handlandet.147 Det 
finns här en väsentlig koppling mellan reflektion och känsloliv som speglas i resonemangen 
kring ansvarstagande och omsorg. Människor inser här sitt beroende av varandra.   

Strävan mot den moraliskt mogne individen är en strävan mot en ny moralisk begreppsvärld 
som innehåller plikter och rättigheter, men även medkännande och omsorg.148 Gilligan menar att 
vi kan se två huvudteman genom det mänskliga livet:  
 

Samhörighet och separation är huvudteman i den mänskliga livscykeln, i den mänskliga 
reproduktionens biologi och i den mänskliga utvecklingens psykologi. Begreppen 
samhörighet och separation, som markerar spädbarnsutvecklingens natur och förlopp, 
återkommer i tonåren som närhet och identitet och sedan i vuxen ålder som kärlek och arbete. 
Denna kontrapunktiska upprepning i människolivet har emellertid när den infogas i ett 
utvecklingsschema en tendens att försvinna i och med att man sätter likhetstecken mellan 
utveckling och separation.149     

 
Problemet är därmed att den manliga tradition av psykologer som verkat i områden bara har sett 
till den ena temat i det mänskliga livet, det vill säga separation, identitet och arbete. Bortglömt 
blir det andra temat som binder människor samman, samhörighet, närhet och kärlek. Gilligan 
menar att det finns en dialog och en dynamik mellan dess olika perspektiv av moralen och om 
den ena tystas eller ignoreras får vi inte en fullständig bild av vad som utgör en moraliskt mogen 
individ.150 Resultatet blir att pojkar strävar efter självständighet och separation vilket gör dem 
mindre delaktiga i de vårdande relationerna, medan kvinnorna får ta ansvaret för dessa i strävan 
efter samhörighet och omsorgstagande.151 Vårt mål måste därför vara att sammanfoga dessa, att 
låta våra barn förstå rättvisans och omsorgens dubbla perspektiv, att eftersträva hela spektrumet 
av moralen. Det innebär att människor samtidigt skulle kunna bli goda samhällsmedborgare, 
föräldrar, vänner, familjemedlemmar, medmänniskor et cetera.152 
 

                                                
144 Ibid. p. 24 
145 Ibid. pp. 27f   
146 Ibid. p. 108  
147 Ibid. pp. 129f  
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150 Ibid. p. 158 
151 Ibid. p. 165  
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3.5.1 Analys och kritik   
 
Gilligan visar här på något viktigt och intressant. Den ensidiga synen på moral som Piaget och 
Kohlberg utgår ifrån gör att vi här förlorar en annan viktig aspekt av moralen. En etik vars 
terminologi är i form av plikter och rättigheter är mest tillämpbar på de mer socialetiska 
områdena. En etik som därutöver hävdar omsorg och relationsmässigt ansvarstagande kan 
hantera de samlevnadsetiska problemen. Även pojkar vill växa upp och bli rustade för att klara 
av samlevnad och nära relationer och ha en etisk kompass som möjliggör dessa.     

Jag menar att det här är viktigt att påpeka och förtydliga att idén om att självstyre och 
självbestämmande är något centralt värdefullt för oss, kvinnor som män. Vi har egna livsmål som 
vi vill styra oss mot och det vill jag påstå är universellt och den enklaste sak att finna i vår 
mänskliga konstitution. När vi ingår i sociala gemenskaper vill vi att de gemensamma projekten 
inte bara präglas av solidaritet till andra, utan även möjliggör att vi själva kan driva våra 
personliga livsprojekt. Pojkar liksom flickor har denna strävan, de vill exempelvis självständigt 
utforma sina egna lekar och finner det meningsfullt och värdefullt.    

Utöver att man kan hävda att Gilligan har överdrivit och överskattat skillnaden mellan könen, 
finns det senare moralpsykologisk forskning som pekat mot att hon kan ha missförstått vad 
flickor faktiskt värderar (se min redogörelse av Elliot Turiels teori om barns moraliska 
utveckling nedan).   

Ser vi till hur Gilligan resonerar kring autonomi vet vi att hon kritiserar Piagets och Kohlbergs 
fixering vid dess atomistiska betydelse. En autonom individ uttrycker självständighet mot 
omgivningen. Gilligan tycks själv närma sig det Beauchamp och Childress refererar till som 
�relational autonomy� i deras redogörelse av autonomibegreppet.153 Här förstås den autonoma 
individen inte som en atomistisk entitet, utan som en person som står i relation till andra 
människor och som även är formad i sina preferenser och resonemang av sitt sociala och 
kulturella sammanhang. Ett komplex av sociala faktorer som etnicitet, klass och kön blir 
avgörande för hur individer agerar autonomt.    

Jag menar att vi bör förstå Gilligan som att hon godtar en autonomi av både typ 1 och typ 2 och 
ser det som om omgivningen både har positiva och negativa förpliktelser gentemot den enskilde. 
Samtidigt vill hon peka på en relationsbaserad autonomi, där positiva och negativa förpliktelser 
kan förstås i ljuset av sociala och kulturella sammanhang. Människor är inte lösa entiteter utan 
lever i relationer av olika slag, vilket gör att förpliktelserna gentemot andra människors autonomi 
formas och är beroende av relationer. Jag ser inte att Gilligans uppfattning om autonomi skulle 
vara i strid med de olika varianter av autonomi jag presenterade i det första avsnittet i kapitlet, 
men hon problematiserar och för in ett nytt perspektiv på hur autonomi kan förstås genom 
mänskliga relationer.  
 

3.6 Turiels teori om barns moralutveckling     
 
En senare forskare inom moralspykologin är den amerikanske psykologen Elliot Turiel. Turiel 
har i sin forskning visat att även barn i förskoleåldern förnuftsmässigt prövar moraliska 
resonemang och att de har en sorts förmåga att förhålla sig kritiska till influenser utifrån.154 
Beroende på kontexten för handlandet agerar barn olika och gör olika bedömning rörande vad 
som är ett rätt handlande, de gör därmed avvägningar mellan olika regler och principer som de 
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lär sig från sin omgivning. Även barn utgår i någon mån från värden som vuxna hyser om 
självbestämmande och integritet. Känslor är inbäddade i det förnuftsmässiga resonemanget, barn 
lutar sig mot intuitionen när de gör bedömningar vid moraliska konflikter. Barnet gör här en 
slags vägning mellan intuition och förnuftsmässig bedömning, på ett sådant sätt som en vuxen 
hävdar Turiel, även om barnets bedömning är mindre nyansrik och genomarbetad.   

Barnets upplevelsevärld innehåller en rad domäner och en av dessa domäner är den moraliska 
domänen.155 Den moraliska domänen innehåller frågor som rör rättvisa, ärlighet, lögn och stöld, 
den tankar om ingriper i människors rättigheter och välfärd. Denna domän skiljer sig från sociala 
konventioner som är auktoritetsbundna och innefattar ett betydligt större inslag av resonerande 
från barnets sida, barnet reflekterar över de moraliska normer som omger det. Barnets moraliska 
tänkande är därmed sofistikerat i åtminstone i en svagare mening och Turiel menar att han kan 
empiriskt belägga sitt påstående.156 Turiel drar slutsatsen att det inte är den sociala bestraffningen 
och tillrättavisandet som bidrar till utvecklingen av den moraliska individen, utan att ett större 
mått av självständighet och respekt för barnets person vilket utvecklar de inneboende moraliska 
egenskaperna hos barnet.157 Det har visat sig att barn motvilligt eller inte alls lyder vad vi 
uppfattar auktoriteter om deras egna övertygelser eller bedömningar strider mot vad de blir 
tillsagda. Barn finner nyttigheten och nödvändigheten i samarbete och försöker därefter att bygga 
beteenderegler utifrån vilka grundläggande värden som möjliggör denna gemenskap.   

Turiel säger sig även ha visat att flickor (och kvinnor) som börjar upptäcka sin ojämlika 
ställning uppskattar och efterfrågar personlig autonomi oftare än vad pojkar gör. I sin artikel 
Conflict, Social Development, and Cultural Change går Turiel till angrepp mot kultur- 
relativistiska antaganden om att moral strikt skulle skilja sig mellan olika kulturer och att 
personlig autonomi inte skulle vara något som bejakades i andra kulturer än den västerländska. 
Turiel vänder sig även mot antaganden om att kulturer harmoni, snarare brukar samhällen 
präglas av inre dynamik av konflikter mellan olika grupper. Här visar Turiel på olika studier som 
pekar på att även andra kulturer än den västerländska har uppfattningar om personligt 
självbestämmande och frihet.158 Turiel hänvisar specifikt till sin egen forskning om folkgruppen 
druserna i norra Israel och M. Spiros forskning om burmesiska bönders uppfattning om 
individualitet och autonomi. Vidare pekar Turiel på att kvinnor i strikt patriarkala samhället 
efterstävar och åtminstone diskret arbetar för att öka sitt personliga självbestämmande, de ser det 
som något eftersträvansvärt. Turiel hänvisar till M. Chens forskning om fattiga kvinnor i 
Bangladesh och Indien som under 1970-talet gick emot den inhemska traditionen att inte låta 
kvinnor arbeta utanför hemmet.159 Ett viktigt motiv för upproret mot lokala sedvänjor var att 
hitta en försörjning för att undvika svält, men det innebar att kvinnorna kunde realisera en längtat 
efter självständighet. Turiel hänvisar även till den marockanska sociologen och islamistiska 
feministen Fatema Mernissis studier om marockanska kvinnor kamp för personlig frihet 
presenterade i boken Drömmar om frihet. 160 Fler exempel är den amerikanska journalisten 
Stephen Kinzers intervjuer med iranska kvinnor efter presidentvalet i Iran 1997 där de berättar 
om deras önskan om att få samma frihet som sina män eller Abu-Lughods etnografiska studier av 
beduinkvinnor i Egypten som kämpar mot tvångsgifte och för rätten till skilsmässa. 161  

Turiel vill visa på att det som vi uppfattar som problematiskt i västvärlden, det vill säga 
motståndet mot kvinnors rätt till autonomi, är något som även uppfattas är problematiskt i de 
samhällen eller kulturer där tvångsgifte, påbud om kläder och avsaknad av rätt till arbete och 
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utbildning hör till de sociala konventionerna. Kvinnor eftersträvar autonomi även i samhällen där 
de är omyndigförklarade eller ses som mäns egendom.   
 

2.6.1 Analys och kritik  
 
Det är lätt att bli en skeptisk till Turiels forskningsresultat. Har inte även moraliska resonemang 
med intellektets utveckling att göra? Är det verkligen rimligt att påstå att barn på ett liknande sätt 
som vuxna resonerar kring rättvisa och välfärdsrättigheter i moraliska sammanhang? Samtidigt 
finns förtjänster att ta till vara på från Turiels forskning. Att barn i någon mån är reflekterande 
och inte bara formbara varelser är något att ta fasta på. Barnet upplever som vi tidigare sett 
faktiskt saker och aktiviteter som sina egna och kräver respekt för deras egenart som personer. Vi 
bör inte utan vidare styra barn som medel mot att bli det vi vill att de ska vara. Att Turiel 
dessutom lyfter fram flickor och kvinnors delade önskan om självbestämmande är viktigt. Turiel 
går så långt som att visa på universaliteten i denna strävan genom att peka på hur kvinnor 
kämpar för autonomi i olika typer av samhällen.  

När det gäller autonomibegreppet verkar Turiel omfatta de olika autonomibegrepp som jag 
föreslagit i det inledande avsnittet av det här kapitlet. I synnerhet vill jag här peka på (2a), den 
instrumentella varianten av autonomi som syftar till att öva upp de egenskaper som krävs för 
autonomi enligt (1a), det vill säga preferensformulering, rationellt tänkande och 
verklighetsförankring. Eftersom små barn enligt Turiel redan kan skilja moralisk reflektion från 
sociala konventioner, kan jag inte tänka mig annat än att Turiel menar barns autonomi skulle öka 
möjligheten att utveckla moraliska resonemang och skilja en självständigt reflekterad etik från 
auktoritära påbud. Tankefrihet tycks vara något som barn åtminstone partiellt har enligt Turiel 
vilket gör att de bör betraktas enligt autonomi (1b) vilket även innefattar skyldigheten hos 
omgivningen att låta barn utveckla (1b) enligt autonomi (1c).   

Utöver att Turiels syn på autonomi även bör omfatta (2b), det vill säga den intrinsikala rätten 
till självbestämmande, tror jag att även menar att barn har en partiell rätt till autonomi enligt (2c) 
eftersom han ändå i Piaget och Kohlbergs andra menar att en mer fullständig autonomi och 
moraliskreflektion är något som växer fram med mognaden hos barnet.     

3.7 Om barns autonomi  
 
Vi såg tidigare i min genomgång av autonomibegreppet att vi med autonomi kan avse minst två 
skilda saker.   

Med autonomi (1) menas kapaciteten att vara autonom, (1a) att besitta de egenskaper som 
krävs för att vara självstyrande, (1b) att fritt kunna reflektera över sitt handlande och (1c) att 
kunna agera självstyrande i sin omgivning.  

Med autonomi (2) avses rättigheten att få vara självbestämmande, att utan inbladning få ta egna 
beslut rörande sitt liv och respekteras för sin egenart som person. Även här kan vi dela in 
autonomi (2) i tre olika varianter. Autonomi (2a) innebär att självbestämmandet är instrumentellt 
i att utveckla personers förmågor att agera autonomt enligt (1a). Autonomi (2b) avser den 
intrinsikala rätten att få utöva själbestämmande och autonomi (2c) avser den partiella rätten för 
personer som saknar full autonomikompetens enligt (1a), (1b) och (1c) att åtminstone få idka 
självbestämmande på områden som denna person behärskar.    

Jag kommer nu genom begreppsanalysen av autonomibegreppet och den moralpsykologiska 
forskning jag presenterat undersöka huruvida vi kan tillskriva barn någon av de olika varianterna 
av autonomi.  
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3.7.1 Barns autonomikompetens  
 
När det gäller autonomi (1) kan vi sluta oss till att barn uppvisar bristande förmåga till 
självstyrande.  

Rörande autonomi av typ (1a) är det främst vuxna och friska personer som brukar kunna 
uppvisa det vi vanligtvis avser är att ha den fulla kapaciteten att formulera preferenser (även om 
jag tidigare pekat på att även andra däggdjur (i synnerhet domesticerade djur som vi i regel kan i 
en svagare mening kan kommunicera med) kan uttrycka preferenser), verklighetsförankring och 
förmåga till rationellt tänkande. Det är möjligt att barn inte till fullo uppfyllt de krav vi ställer på 
att betrakta personer som självstyrande. Barn kan inte tillgodogöra sig all information självstyret 
kräver och de har inte heller utvecklat alla nödvändiga intellektuella egenskaper. Samtidigt tror 
jag att vi kan sluta oss till att även små barn gradvis har de egenskaper som avses i autonomi 
(1a). När det gäller kunna formulera och kommunicera preferenser vet vi att de allra minsta 
barnen (liksom andra däggdjur) kan uttrycka preferenser som föda, värme eller närhet. Jag har 
inte valt att utveckla något resonemang om att preferenser måste vara av ett särskilt slag eller 
kvalitet för att den som hyser dem ska vara autonom. Jag vill här påpeka att den typen av 
kategoriseringar av preferensers kvaliteter ofta blir problematiska och att när det rör små barns 
önskan om mat, sömn eller värme är det ofta befogade preferenser rörande den välfärd som är 
nödvändig för deras överlevnad. När det gäller preferenser är det inget som särkilt har berörts av 
de moralpsykologer vars teorier jag tidigare i kapitlet har presenterats. Jag menar att de är 
överens om att preferenser och mål är en del av att vara autonom och där ser vi att barn i det 
avseendet är autonoma.    

Vidare rörande autonomi (1a) har jag hävdat att vi menar att den självstyrande personen är 
förankrad i verkligheten. Vuxna människor som agerar i samhällsgemenskaper har ofta en 
likartad uppfattning om verkligheten vilket gör att ordning kan upprätthållas och gemensamma 
projekt kan genomföras. När det kommer till barn tycks det som om de med ålder allt mer kan 
delta i dessa gemensamma projekt eller följa gemensamma regler på lika villkor. Barn har 
däremot i regel mindre kunskaper om de fysikaliska sambanden i världen och har inte lika 
utvecklad perceptuell förmåga. Det innebär att de inte alltid inser vilka risker de utsätter sig 
själva eller andra för, i exempelvis trafiken, där vi ofta låter dem agera med en viss frihet, men 
inte med samma personliga ansvar för följderna av sitt agerande. Det leder in oss på rationell 
tänkande. Barn förstår inte alltid att deras agerande kan får vissa konsekvenser som kan vara 
förödande för dem själva eller andra. De kan inte göra samma sannolikhets- och konsekvens 
bedömningar i exempelvis trafiken, vilket gör att vuxna ofta agerar med en särskild hänsyn (eller 
åtminstone bör ta en särskild hänsyn) till barn som är ute i trafiken. Barn kan ibland kasta saker 
eller knuffa ett annat barn utan att full ut kunna inse konsekvenserna av sitt handlande. Det 
varierar givetvis från barn till barn och är beroende av ålder och mognad, vilket gör att barn 
möjligen behärskar vissa områden, men är fullständiga noviser på andra och kan därför 
omedvetet kan irrationellt. Antagandet om att barns rationella tänkande och 
verklighetsförankring växer fram eftersom finner jag stöd för hos de moralpsykologer jag 
tidigare presenterat. De är alla överens om att dessa egenskaper är sådant som växer fram hos 
barnen i deras mognadsprocess.      

Ser vi till autonomi enligt (1b), det vill säga förmåga tankefrihet kan vi se att 
moralpsykologerna har lite olika perspektiv på frågan.  

Piaget och Kohlberg tycks mer skeptiska till att mindre barn har förmågan till autonomi, de är 
lättinfluerade av omgivningen, men här ställer både Piaget och Kohlberg krav på äldre barn och 
vuxna att låta yngre barn växa i sitt fria tänkande.   

Det är svårare att få någon klar synpunkt från Gilligan. Möjligen ser hon tankefrihet som något 
utopiskt, det vill säga att de relationer ett barn ingår i kommer alltid att styra dem något i deras 
tänkande i det att de sociala sammanhangen konstruerar deras identiteter. Denna styrning rör 
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vuxna som barn och om vi här talar om en mer relationsbaserad autonomi går det inte att bortse 
ifrån att allt tänkande hämtar inspiration från sammanhanget där den tänkande befinner sig i. Jag 
tror att det ligger något i Gilligans perspektiv, valet av intressen och mål i livet inspireras av 
uppväxtmiljöer et cetera. Samtidigt är det aldrig entydigt, somliga barn växer upp med 
ambitionen att ledas av de värden de fått mer sig från sin uppväxt, medan andra har inspirerats att 
i sitt liv gå i strid emot dem.    

Turiel menar att han har visat att barn använder sig av mindre utvecklade resonemang kring 
moraliska frågor och tycks kunna skilja moral från social konvention. Det finns hos barn en 
tankefrihet som påminner om vuxnas i att reflektera över etiska spörsmål. Turiel tycks här mena 
att barn i en något skarpare mening faktiskt har förmåga till fritt kritiskt tänkande i tidig barndom 
och menar att barn inte är lika lättinfluerade från sin omgivning som Piaget, Kohlberg och även 
Gilligan hävdar. Undersökningar står här mot undersökningar, samtidigt menar jag att de flesta 
av oss som fört samtal med barn i förskoleålder (ca två till sex år) vet att de i varierande grad kan 
har en hel del intressant att säga om de sammanhang de trots sin ringa ålder lyckats inbegripa i 
sin världsbild. Det är därför inte för mig märkligt att Turiel menar att även små barn kan 
diskutera moralfrågor utan avhängigt stöd från auktoriteter. När vi ger oss in i diskussioner om 
rätt och fel med förskolebarn har vi med små moralfilosofer att göra.   

Diskussionen om barns tankefrihet leder oss in autonomi av typ (1c). I regel ger vi barn 
utrymmet att agera autonomt inom vissa områden. Efter en viss ålder kräver inte barn samma 
konstanta uppsikt och de kan röra sig mer fritt och företa sig olika projekt på eget initiativ. I 
någon mening agerar därför även små barn autonomt enligt (1c). Vi ger även barn den 
information eller förmedlar den kunskap vi tycker att de behöver för att agera autonom. Utöver 
att vi hjälper till att få barn att förstå hur världen och verkligheten fungerar och ser ut i olika 
avseenden så är förmodligen språket den största gåvan. Vi hjälper barn att lära sig de regler 
utifrån vilka vi använder vårt språk. Kommunikation och tänkande öppnar därför även 
möjligheten till tankefrihet enligt (1b). Jag tänker inte här närmare ge mig in i den 
språkfilosofiska och lingvistiska diskussionen om barn, språk och tänkande, utan bara konstatera 
att språk och tänkande på något vis hänger ihop. Ser vi till moralpsykologerna tycks även de 
betona vikten av att omgivningen både ger utrymme (negativ förpliktelse) och förmedlar 
kunskap och information (positiv förpliktelse) för att barn utifrån ålder och mognad kan agera 
autonom i någon mening. Framförallt Piaget och Kohlberg betonar de vuxnas ansvar att förse 
barn med de grunder och kunskaper de behöver för att kunna utvecklas till självständiga 
individer.   
 

3.7.2 Barns rätt till autonomi  
 
Rörande autonomi (2), det vill säga rätten till självbestämmande vill jag påstå att vi menar att 
barn åtminstone i någon mening bär en sådan rätt. Vi bör respektera barns egenart som 
människor och individer, med egna liv och intressen. Låt mig undersöka hur denna rätt till 
självbestämmande ser ut i de olika betydelserna av autonomi (2).  

När det gäller den instrumentella aspekten av autonomi (2), det vill säga (2a), kan vi se att vi i 
regel ger barn ett ökat självbestämmande av skälet att de utvecklar de förmågor som vi avser 
med autonomi av typ (1a) och (1b). Genom att få utrymmet kan barn börja utveckla mål för vad 
de vill göra i sina liv (på kortare eller längre sikt) och genom att pröva sig fram (utan reella risker 
att dödas eller allvarligt skadas) får de bättre grepp om verkligheten och kan bättre bedöma 
konsekvenserna av sina egna handlingar. Vi kan exemplifiera det hela med projektet att lära barn 
att cykla. En passande cykel med stödhjul anskaffas och under uppsikt lär sig barnet hur dess 
rörelser samverkar med cykelns mekanik på ett önskvärt vis. Tiden går och barnet utvecklar både 
det balanssinne och den motorik som krävs för att cykla utan stödhjul och snart har det 
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möjligheten att ge sig ut på egna äventyr med cykeln. Det tilltagande förtroendet att få cykla fritt 
ökar barnets möjligheter att röra sig fritt och snabbare över större ytor. Det kan röra sig om att 
träffa kompisar som bor längre bort eller att utforska närmiljön med cykel. Givetvis finns det 
risker med exempelvis cykling (jag påminns här själv om de vansinniga företag förenat med 
överhängande dödsrisk som jag och mina vänner företog oss just på cykel mellan sju- och 
tolvårsålder), trafikvett saknas även hos många vuxna, men varefter hand lär sig barnet trafikens 
regler, uttalade och outtalade, och cyklingen bringar självständighet åt barnet. Här vill jag 
framförallt lyfta fram Kohlbergs kritik av det samtida utbildningsväsendet som inte öppnade för 
frihet utan starkt betonade auktoritet. För att barn ska växa till självständiga individer bör få 
pröva sig fram på egen hand. Här ser vi hur reformpedagogikens intresse i barnets frihet går igen 
i mitt och Kohlbergs resonemang. Frihet skapar även möjlighet till ansvar. Om barn eller för den 
delen vuxna inte tillåts agera och tänka fritt (1b), kan de inte heller med eget samtycke omhulda 
de grundläggande värdena för den gemenskap de lever i.      

Rörande den intrinsikala rätten till självbestämmande (2b) är det något vi bör tillerkänna barn, 
men kanske inte alltid gör det. Problemet med (2b) är att barn i vissa avseendet saknar de 
förmågor vi kräver för att vi ska uppfatta dem som kapabla till självstyre. Samtidigt finner vi det 
i regel oetiskt att domdera personer som är förståndshandikappade eller dementa (även om jag är 
rädd för att det allt för ofta förekommer), vi menar att de har ett särskilt människovärde en 
värdighet som vi inte utanvidare kan kränka. Legitim paternalism infaller först när vi vet att barn 
eller vuxna med begränsade kapaciteter till självstyre gör saker som vi vet starkt får emot deras 
eget intresse. Ser vi till egenskaper som hör till autonomi (1) har vi sett att barn åtminstone bitvis 
uppvisar de egenskaper vi förknippar med självbestämmande och jag menar därför att vi 
tillerkänna barn ett grundläggande självbestämmande, men att de beroende på otillräckligt 
förfinande egenskaper ofta får finna sig i att vuxna är berättigade i sin paternalism när barnets 
omdöme brister. Det är möjligt att det främst är Turiel av moralpsykologerna som fullt ut köper 
mitt resonemang här, samtidigt finns det inget hos framförallt Piaget och Kohlberg som säger att 
barns självbestämmande inte ska respekteras enligt (2b), även om de inte självständigt kan 
formulera egna etiska principer.    

Diskussionen om barns autonomikompetens leder oss in på autonomi av typ (2c). Det är rimligt 
att framhärda att barn bör betraktas autonoma inom områden de behärskar. Jag tog inledningsvis 
i kapitlet upp att personer med nedsatt tankeförmåga, som förståndshandikappade och 
senildementa i regel kan ta beslut om sådant som om de vill ringa någon eller vad de vill äta till 
middag. På samma vis finns det områden som barn rimligen kan bestämma över efter sina 
preferenser, exempelvis vilken leksak de vill leka med eller om de vill ha gröna eller blå 
gummistövlar. Här kan vi även gå händelserna något i förväg och diskutera lek. Barn bör 
rimligen kunna få välja vad de vill leka, om de vill leka och som ovan nämnt vad de vill leka 
med. När det gäller leksaker, är det sällan en bra idé att låta barn leka med vassa föremål som det 
kan vara förenat med dödsrisk att leka med, inte heller saker som är lätta att svälja och sätta i 
halsen för små barn. Det finns även här en ideologisk diskussion kring barns lek och leksaker 
som är betydligt mer problematisk. Låt mig behandla den senare (kap 4 och 5) och bara 
konstatera att vi faktiskt låter barn göra val och bestämma över de områden i sina liv som vi 
uppfattar att de behärskar.     

Jag sluter mig här till att barn bör betraktas som autonoma, i synnerhet vad det gäller respekt 
för deras person och för aktiviteter de tycks kunna hantera. 

3.8 Slutsatser och diskussion  
 
Jag har tidigare konstaterat att lekens aktivitet i någon mån är kopplad till ett positivt värde i 
individens autonomi. Barnet uppfattar leken som sin egen, som något personligt värdefullt och 
vill att den ska omfattas av ett visst självbestämmande eller autonomi.  
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3.8.1 Moralpsykologin och barns autonomi  
 
I genomgången av de fyra moralpsykologernas forskning visade jag att Piaget och Kohlberg 
tänker sig en moralutveckling där barnen allt mer omfattar en kantiansk pliktetik. Piaget och 
Kohlberg tänker sig att moralutvecklingen sker i stadier där det sista stadiet kännetecknas av att 
barnet blir autonomt och reflekterande i förhållande till sin omgivning och olika auktoriteter. 
Denna autonomi infaller påtagligt sent i barnets moralutveckling, vilket tycks strida mot att vi 
vanligtvis uppfattar att även yngre barn faktiskt äger förmågan att kunna reflektera och diskutera 
kring moraliska problem. Jag har tidigare nämn att vi även med de allra minsta kan föra samtal 
om vad som är rätt och fel i olika situationer.  

Stadieutvecklingen tycks stel och epistemologiskt sett problematisk, hur kan sådana stadier 
överhuvudtaget urskiljas genom observation? Dessutom tycks det märkligt att stadie- 
utvecklingen går i samklang med Kants moralfilosofi, verkar det inte suspekt att den 
moralpsykologiska utvecklingen så klart överensstämma med en teoretisk tankekonstruktion 
kring moralen. Piaget och Kant uppvärderar och lyfter fram autonomin som något viktigt, 
problemet med deras moralpsykologi är att de missar en annan viktig del av det etiska livet, 
nämligen den medmänskliga relationen, bortom rättigheter, plikter och principer. De har inte sett 
denna del av moralen eller valt att inte behandlar dem och har på så vis inte försökt utreda hur 
psykologin fungerar i att förena autonomins värde med relationsetiken.   

Carol Gilligan menar att det finns nyanser inte minst mellan könen och fler moraliska värden 
än de traditionella kantianska värdena är meningsfulla att ta i beaktande. Autonomi är inte det 
finaste värdet, utan ett värde som är uppvärderat i en typisk patriarkal kultur. Värden som 
omsorg och förståelse får inte alls samma vikt, sådana värden som är typiskt kvinnliga. 
Självständighet och självbestämmande är något kvinnor har strävat efter i alla tider och något 
som kännetecknar den som är fri. Att få möjligheten och friheten att fritt få utforma sitt liv tycks 
vara något som de flesta av oss värderar, oavsett om vi är män eller kvinnor. Det är möjligt att de 
skillnader mellan män och kvinnor som Gilligan påpekar är socialt konstruerade. Det kan vara 
fallet att vi förväntar oss av kvinnor att vara osjälviska och mer intresserade av relationer. Det är 
i så fall möjligt att autonomi är något som eftersträvas av alla oberoende kön, men som vissa mer 
eller mindre tvingas ifrån att uppnå och bejaka. Samtidigt vill jag understryka att poängen med 
en etik som både ser till principer och relationer gör både kvinnor och mäns liv rikare. I 
exempelvis Sverige kan vi idag se ett ökat intresse hos män att vara hemma med sina barn med 
betald ledighet. Förhoppningsvis gör det både pappornas och barnens liv rikare och en ökad 
möjlighet att inom familjegemenskapen (oavsett variant eller konstellation) odla en god 
familjeetik baserad på nära och kärleksfulla relationer.    

Turiel som bidragit med den senaste forskningen av de fyra har visat att barn i någon mån 
tänker självständigt och reflekterande och kan skilja etiska problem från sociala konventioner. 
Frågor om vad som är rätt och fel är inte bara något som vuxna och äldre kan bestämma, utan 
även det lilla barnet tycks i någon mening kunna resonera kring vad som är rätt och fel. Turiel 
har genom empirisk forskning visat på att autonomi är något som eftersträvas av alla, att det är 
något grundläggande vi strävar efter, oavsett kulturell tillhörighet, social status, ålder eller 
kön.162 Turiel visar på att barn för enklare moraliska resonemang och att de finner att både 
autonomi och samarbete är något värdefullt. I samarbetet möjliggörs om inte annat autonomin 
genom att man finner regler för beteende som gagnar alla.  
 

                                                
162 Elliot Turiel, �Conflict, Social Development, and Cultural Change� i Elliot Turiel red. Development and 
Cultural Change: Reciprocal  (San Francisco 1999), pp. 86ff  
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3.8.2 Bör barn betraktas som autonoma?  
 
Ser vi till de varianter av autonomibegreppet som jag presenterade inledningsvis i kapitlet har jag 
visat att samtliga moralpsykologer går det tillmötes vad det gäller barns autonomi.  
  När det gäller autonomi av typ 1 finns det inget hos moralpsykologernas forskning som tyder på 
att barn inte skulle ha de inneboende kapaciteterna att bli självständiga vuxna. Egenskaper som 
förmåga till preferensformulering, verklighetsförankring eller rationellt tänkande enligt (1a) är 
inget som mystiskt tillkommer personer när de nått en viss ålder. Det är växande egenskaper. Det 
finns främst mellan Piaget/Kohlberg och Turiel en oenighet om hur pass tidigt dessa egenskaper 
utvecklats av betydelse, men de alla tycks (även Gilligan, tror jag) se barn som små 
moralfilosofer om än inte fullt mogna i sitt tänkande.  

När det gäller (1b), tankefriheten är de även Piaget/Kohlber och Turiel här oense om i vilken 
omfattning och i vilket betydelse man kan tala om tankefrihet hos barn. De är däremot ense om 
att omgivningen (de vuxna) ska verka för att barn kan idka tankefrihet och därmed ge dem 
rörelsefrihet och kunskaper enligt (1c).  

Det tycks inte heller hos moralpsykologerna finnas någon att invända emot att barn skulle ha 
en grundläggande rättighet till självbestämmande (2b), de uppvisar dessutom egenskaper 
åtminstone till viss del i enlighet med (1).    

I enlighet med resonemanget om (1c) behöver barn tillerkännas autonomi av typ (2a) för att 
kunna utveckla de egenskaper som krävs för att förvärva egenskaper i enlighet med autonomi 
(1a). För Piaget är regelleken, kulspelet, ett led i hur barn upptäcker samhällsmoralen och förstår 
de värden som den gemenskap de ingår i grundar sig på. Barnen (pojkarna) spelar kula och 
bygger regelsystem i en sorts analogi med samhället. Kohlberg betonar vikten av att lärarna i 
skolan inte tvingar på eleverna ideologiska dogmer, utan låter dem i frihet utveckla ett kritiskt 
tänkande. Gilligan pekar på att vi måste förstå att en patriarkal kultur framhäver patriarkala 
värden och att barn måste tillåtas utvecklas i både sitt tänkande och sina relationer för att kunna 
bli självständigt och lyckligt. Turiel antyder att det är kränkande för barn att inte få utveckla 
kritiskt tänkande när de i tidig ålder är medvetna om att de har ett tänkande att utveckla.   

Jag kan inte heller se att moralpsykologerna vänder sig mot (2c), snarare tvärtom. Genom att 
barn i mycket behärskar åtminstone i grunden de egenskaper som vi förknippar med (1) är det 
givet att de betraktas som autonoma i de områden i livet som de behärskar.        

Jag menar att vi här måste vara beredda att se barnen som självständiga individer, att de inte 
utan vidare är lättinfluerade och formbara, de har förmåga till kritiskt tänkande och har goda 
möjligheter att reflektera utifrån etiska begrepp. Den här insikten är viktig att ta med sig vidare 
in i undersökningen och lekens och autonomins relation. Vi bör åtminstone kunna tillskriva barn 
en generell autonomi av typ (2) och erkänna att de åtminstone till en begränsad omfattning 
besitter färdigheter som kan utvecklas som krävs för typ (1a) och därmed ge barn tillfäller och 
möjlighet till självbestämmande enligt autonomi (1b) och (1c). Barn ska respekteras som 
självständiga individer och bör själva få utforma sådant som de själva kan hantera, men vuxna 
måste givetvis finnas till hands och tillrättavisa när barnets omdöme och mognad sviker.  
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4. Lek och autonomi   
 
Jag har nu undersökt hur vi ska förstå lek och hur vi kan applicera autonomibegreppet på barn i 
egenskap av moraliskt värdefulla individer. Nu ska jag undersöka hur dessa två egentligen 
förhåller sig till varandra. I genomgången av olika lekteorier visade jag på att barns frivilliga 
deltagande och kreativitet är något som återkommer i olika typer av lekar. Jag tänker nu 
tydliggöra vad vi menar med lek och hur det är meningsfullt att tala om barns autonomi genom 
att separat presentera förslag på definitioner och förhållningssätt.  
 

4.1 En teori om god lek  
 
Jag har tidigare visat att leken är svårfångad i en strikt realdefinition. Vi bör vara öppna för att 
lek är ett öppet begrepp som varieras i olika sammanhang och kan avse olika saker. Det tycks 
trots det som om vi förstår och känner igen begreppet lek i de olika sammanhang där vi stöter på 
den.  

Jag delade i kapitel 2 in leken i de fyra olika lektyper som är en återkommande indelning i 
pedagogisk och barnspsykologisk litteratur. De lektyper jag urskiljt är:  
 

• Övningsleken  
• Fantasileken  
• Den pedagogiska leken  
• Regelleken  

 
Jag har tidigare hävdat att god lek innehåller tre viktiga värden som rör dess aktivitet: frivillighet, 
avskildhet och meningsfullhet. I följande avsnitt har jag tänkt närmare utveckla relationen mellan 
det jag hävdar är lekens värden och dess olika varianter. Undersökningen syftar här till att 
försöka ge en sammanhängande teori om lekens värde att ta med sig när jag senare undersöker 
pedagogikens relation till barns lek (kapitel 5). Jag utgår från de tre olika värden jag urskiljt och 
undersöker hur de förhåller sig till de olika lektyperna.   
 

4.1.1 Lekens frivillighet  
 

Med frivillighet avser jag här att god lek är fri och bygger på fritt deltagande. Leken uppstår ur en 
fri önskan att leka och dess konturer och regler uppkommer genom fria överens- kommelser 
mellan lekens deltagare, i de fall leken utövas av en gemenskap. Frivilligheten innebär att ingen 
ska behöva tvingas till lek. Lek under tvång kan inte under några omständligheter betecknas som 
god lek. Det är viktigt att här poängtera att lek kan observeras även bland barn i fångenskap, i 
krig eller under andra mer eller mindre ofria förhållanden. Denna lek kan fortfarande vara god i 
det har den är frivillig i den mån det inte är omständigheterna som tvingar barnen till leken, utan 
att de fortfarande fritt väljet att delta i den. En strikt påtvingad lek kommer förmodligen att ta död 
på lusten och kreativiteten i leken. 

  Det fria deltagandet i leken är endast en nödvändighet för att lekandet inom leken ska kunna 
bli bindande överhuvudtaget. Jag menar att en deltagare som tvingats in i leken får vara 
lekförstörare i det att denne i sitt agerande uttrycker sin ovilja i leken. I synnerhet blir den rätten 
giltig om reglerna för leken inte utformats i samtycke. Ett exempel på förtryckande lek kan vara 
att några barn börjar utsätta ett annat barn för ett betydande våld som de mer eller mindre 
godtyckligt menar är en del i leken. Den utsatte lekdeltagaren har här rätten att försöka lämna 
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leken eller att bryta upp leken genom att agera på ett vis som är i strid med sin roll i leken. 
Samtidigt måste det här finnas gränser för vilket sorts agerande i strid med leken som den utsatte 
lekdeltagaren hänger sig åt, rätten att freda sig från ofrivilligt våld och förtryck kan inte heller 
vara oproportionerligt. Jag menar även att det är rimligt att någon som tröttnat på leken eller inte 
längre trivs i den enligt frivillighetskriteriet för god lek har rätten att lämna den, trots de negativa 
konsekvenserna för själva leken (den upphör). Leken får inte bli viktigare en dess deltagares rätt 
till sig själva.   

 Ser vi till den indelning av olika typer av lekar jag gjorde i kapitel 2 kan vi se att 
frivillighetskomponenten är någon vi känner igen hos dem alla. I övningsleken är det givet att 
leken är av frivilligt deltagande, det är ofta den lekande själv som sätter upp målet för sin lek och 
det ligger en frivillig överenskommelse att exempelvis bygga en koja tillsammans. Om någon 
tvingas att bygga en koja i mot sin vilja, är det tvång och kan liknas vi slaveri, något jag menar 
inte kan vara förenligt med god lek.  

 I fantasileken är det i frihet som barn utvecklar dessa lekar och deras ofta idérika innehåll. För 
att kreativiteten och skapandet i fantasileken ska bli tillfredställande krävs det att leken är fri i sin 
utformning och att dess initiativ är grundad i en frivillighet att leka. Ett tema eller en form för 
leken kan vara inspirerande, men bör antas i frivillighet. Här befinner vi i gränslandet till 
pedagogisk lek, men låt mig närmare undersöka den senare.    

  När det gäller den pedagogiska leken intar, som jag ovan nämnt, frivilligheten en särskild, 
något komplicerad ställning. Den pedagogiska leken skiljer sig från de andra i det att den 
genomförs på en pedagogs initiativ för att uppnå ett pedagogiskt syfte. Det rör sig ofta om att 
skapa starkare gemenskap i en barngrupp, utveckla socialförmåga eller rent konkret bidra med 
nya kunskaper genom leken. Om ett barn blankt vägrar att delta i en pedagogisk lek, blir det 
svårt för pedagogen att det tvinga det till att leka med inlevelse eller lust, oavsett vilka 
repressalier som kan tänkas riktas mot barnet i fall av försök att sabotera undervisning 
exempelvis. Samtidigt har, som jag tidigare påvisat, barn som rör sig i pedagogiska sammanhang 
ofta har en skyldighet enligt lag (svensk grundskola) eller enligt deras föräldrars vilja (förskolan) 
att samarbeta (inom rimliga gränser givetvis) för att den pedagogiska verksamheten inte ska 
haverera. En god pedagogisk lek bör nog i vilket fall innebära åtminstone något mot av 
frivillighet hos de lekande. Pedagogen bör utforma leken på ett sådant vis att den känns lockande 
och inspirerande, vilket underlättar ett frivilligt deltagande i den. Samtidigt är det viktigt att den 
pedagogiska leken faktiskt (åtminstone i dess intention) har ett syfte som gynnar barn i deras 
utveckling, annars tar pedagogen barnens tid och engagemang i anspråk enbart i egenskap av sitt 
maktmandat som pedagog, vilket jag tycker är att beteckna som maktmissbruk gentemot barnen.      

Frivilligheten finner vi även i regelleken där vi frivilligt deltar i fotbollsmatcher, 
schackturneringar eller andra spel. Det är inte säkert att vi alltid är på det gladaste humöret när vi 
gör det, men det är svårt att se att någon skulle kunna tvinga oss till det och att denna lek 
fortfarande är att betrakta som lek. I regel deltar vi i regelleken frivilligt, men en del regellekar 
sker i pedagogers regi och i den pedagogiska leken får frivilligheten, som tidigare nämnt, en 
särskild, mer komplicerad plats.  
 

4.1.2 Lekens avskildhet  
 
Med avskildhet avser jag inte här något egentligt tillbakadragande. Avskildheten värde hänvisar 
till den leksfär som de tidigare presenterade lekteoretikerna behandlar i sina teorier. God lek sker 
inom ett eget rum, en egen sfär, som i en svagare mening är avskild från den övriga verkligheten. 
Denna avskildhet sker inte i någon stark ontologisk mening, utan innebär att ett rum skapas där 
lekens deltagare närmar sig verkligheten på ett annat vis. Avskildheten kan ta sig i olika uttryck 
beroende på vilken typ av lek vi har att göra med. Det gemensamma är att avskildhetens värde 
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kräver (givetvis beroende på lekens utformning) hänsyn till de lekande och det utrymme av 
verkligheten de har tagit i anspråk för sin leksfär.  

  I leksfären sker transformationer av ting i fantasin, saker förändras och nya roller ikläds av 
lekensdeltagare. I lekens avskildhet finns ett utrymme att pröva och frångå konventioner i den 
vanliga verkligheten, i leken kan ting bli vad man helst önskar och personer inta vilka roller de 
vill. Detta lekrum har likheter med religiös kult och konstnärlig aktivitet. Verkligheten blir 
föremål för en annan sorts analys, lekens språk får likt det mytiska eller konstnärliga språket en 
rik symbolflora, som kan bli allt mer komplex ju längre leken fortsätter. Den språkliga 
lekfullheten och kreativiteten är även relaterad till lekens regelmässiga innehåll. Hur lekdeltagare 
får och inte får agera tycks beroende av var i lekens värld vi befinner oss och det tycks som om 
det åtminstone finns ett inofficiellt regelsystem som värnar om lekens överlevnad. Under leken 
kan lekområdet lämnas och dess deltagare kan ur ett sorts metaperspektiv betrakta leken, 
reflektera över var de vill att lekens utveckling ska hamna och därefter gå in i leken med syfte att 
försöka styra den ditåt.  

  Rörande fantasileken och övningsleken som jag tidigare nämnt i min indelning av olika typer 
av lek så står det här klart att de båda äger rum inom den här typen av sfärer. I fantasileken byggs 
en avskild idévärld upp efter sin egen logik och i övningsleken avgränsas ofta en aktivitet som ett 
särskilt projekt som ska genomföras för dess egen skull. Jag nämnde tidigare att lekens 
avskildhet inte ska förstås som att i en skarp ontologisk mening sker i en absolut egen sfär av 
verkligheten. Det kan däremot finnas ontologiska avgränsningar för leken. En lekpark med dess 
lekställningar utgör i någon mening ett leklandskap för barn, där deras lekar ofta förbinds mer 
eller mindre fritt till de funktioner som dessa lekställningar har. Jag tänker inte gå djupare in i 
rutschkanors och gungors funktioner, men det är intressant att se samspelet mellan den 
information som dessa lekinrättningar kan sägas äga och utrymmet för barnets fantasi. En 
rutschkana behöver inte endast användas för att åka ner på, mycket ofta ser man tvärtom att barn 
försöker ta sig uppför dess kala yta istället. På samma vis används inte bara gungställningar till 
att gunga med, utan mycket ofta hoppar man ifrån gungorna för att se hur långt bort man kan 
hoppa med hjälp av den kraft man satt gungorna i.  

  Det finns även andra ontologiskt avgränsade lekar, jag avser här regeleleken, det vill säga spel 
och idrottslekar. Dataspel kan ofta vara oerhört ontologiskt begränsade där den som spelar är 
mycket beroende av de givna ramar som spelets programmering sätter. Graden i denna 
begränsning varierar kraftigt, idag finns det omfattande deltagande i onlinespel över internet, där 
en större frihet i kommunikationer och rent av ekonomiska transaktioner kan äga rum. Här ser vi 
en annan svår avgränsning, precis som med sport och exempelvis pokerspel blir pengar av reell 
köpkraft inte bara en förutsättning för lekandet, utan en verksam del i det. Som nämnt finns det 
även i idrotten dessa avgränsningar, en fotbollsplan är ofta välmarkerad i dess gränser och vad 
det är för regler som gäller inom den. Den har en rad streck som begränsar rörelsemönster för 
spelarna som deltar och den har två fotbollsmål med alldeles särskilda funktioner och betydelser 
för utfallet av spelet. Ändå finns här en avskildhet, även om den är avskild i en mer 
konkretbemärkelse än fantasi- och övningsleken.  

  Den pedagogiska leken är i någon mån avskild även om den leds av en pedagog. Det är en 
särskild sorts aktivitet som äger rum i det pedagogiska arbetet och som är avgränsat från den 
övriga vardagen på exempelvis förskolan.      
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4.1.3 Lekens meningsfullhet  
 
Den tredje och sista värdekomponenten är lekens meningsfullhet. Den meningsfullhet jag här 
avser är svagt tudelad. Dels är lekens meningsfull och värdefull för att vi uppfattar den som 
roande. Vi vill leka därför att vi finner leken i sig roande och därför är leken något vi eftertraktar. 
Leken är även meningsfull i en annan betydelse, vi finner lekens kreativitet och existentiella 
inslag väsentliga för oss och i synnerhet barn vill pröva verkligheten i leken. Leken erbjuder som 
ovan nämnt, ett annat sätt att närma sig verkligheten och reflektera över det mänskliga varats 
villkor på ett vis som vi känner igen från det religiösa kultbruket och språket eller i konstnärens 
verksamhet. Denna meningsfullhet pekar även mot en önskan av autonomi, att få ha leken ifred 
från omgivningen.  

   Vid en första anblick kan denna meningsfullhet framförallt vara tydlig i fantasileken som bär 
större inslag av skådespel och konstnärlig kreativitet. Även god övningslek innefattar 
meningsfullhet. Övningsleken är roande, men kan ofta ta sig i utryck av lekprojekt, en koja ska 
byggas och det är detta byggande i sig som är meningsfullt, det är ett betydelsefullt projekt för 
dem som deltar i det.  

  Regelleken kanske inte alltid bär på de största inslagen av kreativitet, men kan göra det inom 
de givna ramarna för leken. En fotbollspelare utvecklar ett kreativt spel, en schackspelare lägger 
upp en ny strategi och en dataspelare tvingas utveckla en ny metod i sitt spelande för att ta sig till 
nästa nivå av spelet. En begränsad kreativitet finns därmed. Dessa spel eller regellekar är ofta 
roande annars skulle vi inte delta i dem eller se på dem. Ramarna kan rent av förhöja upplevelsen 
av leken beroende på vad den lekande söker.  

   När det kommer till den pedagogiska leken är denna givetvis mer styrd och ofta kan den ha 
instrumentella avsikter, exempelvis att främja något specifikt hos barnets lärande. För att denna 
lek ska vara meningsfull för dem som deltar i den måste den vara roande och lärandets inslag i 
leken måste vara något som barnet själv beaktar.   

Jag har nu visat hur lekens värden är förenliga med de olika typer av lekar vi kan urskilja. Det 
finns ett starkt samband. De värden jag menar att vi bör värna i god lek är inte 
verklighetsfrämmande utan något som vi ofta känner ingen i det vi uppfattar som god lek.  

4.2 Barns lek och autonomi  
 
Jag tänker nu undersöka hur barnets lek och autonomi hänger samman. I enlighet med min teori 
om leken finns det tre viktiga och i grunden konstituerande värden för god lek som är att beakta 
för den för leken utomstående. De värden jag pekat på är frivilligheten, avskildheten och 
meningsfullheten. Rörande barn och autonomi har jag i föregående kapitel visat att vi i någon 
mån måste tillräkna även barn autonomi. Jag kommer nu att undersöka detta samband närmare 
genom att se till den indelning av olika typer av lek som jag har gjort i avsnitt 2.1.3.   

 I kapitel 3 redogjorde jag för olika sätt att se på autonomibegreppet. Jag visade att det 
åtminstone finns två sätt att tala om autonomi. Autonomi (1) avser de förutsättningar och 
kapaciteter som krävs för att någon ska kunna betraktas som autonom. Här skiljde jag mellan 
autonomi av typ (1a), (1b) och (1c). (1a) avser inneboende kapaciteter hos en individ att kunna 
agera autonomt, det sig om förmåga att formulera preferenser, vara verklighetsförankrad och ha 
förmåga till rationellt tänkande. (1b) innebär tankefrihet, en autonom person måste fritt kunna 
resonera över handlingar och mål utan att vara indoktrinerad. (1c) rör de yttre omständigheterna. 
En person behöver kunna förhålla sig kritisk till sin omgivning och kan även behöva den 
rörelsefrihet och information som krävs för att göra självständiga val.  
  Autonomi av typ (2) avser en moralisk rättighet att bli respekterad som person och att utrymme 
att fatta beslut som rör personen i fråga. Även här skiljde jag ut tre olika typer av autonomi (2). 
(2a) avser en instrumentell aspekt, rätten självbestämmande leder till att personen utvecklar de 
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förmågor som krävs för att vara autonom enligt (1a). (2b) avser det intrinsikala värdet i rätten till 
självbestämmande. En person har rätt att fatta beslut rörande sig själv oavsett vilka egenskaper 
denne besitter. (2c) avser en begränsad rätt till själv- bestämmande inom områden som personen 
ifråga anses vara kompetent nog att behärska.   
 

4.2 Barns lek och autonomi  
 
Jag kommer nu att utreda autonomins relation till de tre värden som jag menar är nödvändiga 
inslag i det vi kallar god lek.  
 

4.2.1 Lekens frivillighet och barnets autonomi  
 
Ser vi till frivillighetskomponenten är det givet att barnets autonomi måste respekteras för att 
lekens aktivitet ska kunna utföras. För att ett barn ska kunna leka krävs det att det besitter 
tillräckliga inneboende mentala och fysiska egenskaper. Barnet måste vara vid medvetande för 
att kunna leka i sin fantasi och för att medvetandet ska kunna upprättas och bibehållas krävs en 
tillräckligt intakt kropp som kan bära medvetandet. Därmed krävs egenskaper vi känner igen från 
autonomi av typ (1a) för att barnet ska kunna leka. Barnet måste först och främst ha preferensen 
att vilja leka och även hur och vad det ska leka. De flesta barnen, utom möjligen mycket gravt 
förståndshandikappade eller psykisktsjuka barn kan utrycka sådana preferenser, vilket gör att vi 
kan sluta oss till att barn när det kommer till leken är så kallat preferensautonoma. Barn vet att de 
vill leka, vad de vill leka och hur de vill leka.  

  När det gäller verklighetsförankringen brukar de flesta barnen kunna skilja mellan lek och 
verklighet. De har därmed en sådan förankring i verkligheten att de kan urskilja olika aspekter av 
den och på så vis skilja vad som är på lek och vad som är verkligt. Samtidigt hänger 
verklighetsförankring ihop med kunskaper om verkligheten och perceptuell förmåga att 
inbegripa den i sitt medvetande. Här vet vi att barn i regel varken har de kunskaper eller den 
varseblivningsförmåga som vuxna människor har. De utvecklar i någon mening en gradvis 
verklighetsförankring i och med att de lär sig att förstå och kunna överblicka den verklighet de 
lever i. Barn har i regel en tillräcklig verklighetsförankring för att de i frivillighet kan delta i 
leken i och med att de skiljer leken från den vanliga verkligheten.   

  Förmåga till rationellt tänkande hänger givetvis samman med att vara förankrad i verkligheten 
och i någon mån förstå den. Vi vet att barn (i synnerhet yngre barn) har svårt att göra 
sannolikhetsbedömningar och konsekvensanalyser av sina handlingar. Behovet av att övervaka 
barns lek är större när de är små, samtidigt utsätter sig gärna äldre barn för risker som är 
förenade med deras ökade utrymme att röra sig fritt vilket gör att vuxna gärna håller sig 
informerad om vilka riskfyllda projekt de äldre barnen företar sig. När det gäller frivilligheten i 
leken är det viktigt att barn kan göra bedömningar om vilka regler och teman leken ska innefatta 
och att de har någon uppfattning om vilka konsekvenser det kan få för dem själva eller sin 
omgivning. Jag menar att vi vanligen ger det förtroendet till barn, men att vi som vuxna 
samtidigt har ett vakande öga över leken och kan erbjuda oss att hjälpa till att få ordning på leken 
om barnen blir osams eller kör fast i sin utformning av den.   

  När det gäller tankefriheten (1b) kan vi se att moralpsykologerna i föregående kapitel inte var 
helt eniga om hur pass mycket barn influeras i sitt tänkande utifrån. Det jag däremot är säker på 
är att de är överens med mig om är att de flesta barn är tillräckligt fria i sitt tänkande för att 
kunna initiera en lek. Viljan att leka måste givetvis finnas där, de får inte har blivit 
indoktrinerade i att inte vilja leka. Saknar de däremot viljan eller lusten att leka av något annat 
skäl kan de ändå vara tillräckligt fria i sitt tänkande för att initiera en lek.  
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  Barn måste även ha en tankefrihet rörande lekens tema och regler om de frivilligt initierar 
eller deltar i den. Det är ofta här de mer ideologiska aspekterna av synpunkter på lek faller in. Jag 
tänker närmare undersöka den aspekten under de andra värdena i god lek, men samtidigt här 
konstatera att barn för att vara lekautonoma, det vill säga förmögna att utforma och styra sin lek, 
måste förstå och kunna förhålla sig kritiskt till de lekar de väljer att initiera eller delta i. Frågor 
om leken och dess aktivitet måste lekdeltagare själv ha förmågan att granska. Vill jag leka på det 
här viset? Är jag bekväm med min roll i leken? Är lekens regler rättvisa? Är lekens innehåll okej 
för mig? Det är frågor som den lekande bör kunna reflektera över och ta ställning i.   

  Barnet måste av sin omgivning ges det yttre utrymmet att få gå in i leken. Ett barn som 
konstant hindras ifrån att leka kan givetvis inte delta i lek. Andra barn eller vuxna kan hindra 
barnet från sin lek genom exempelvis tvång eller våld. Därmed kräver lekens utförande autonomi 
av typ (1c). Ibland kräver även möjligheten till frivillig lek nödvändig information om att leken 
kan initieras. Exempelvis på en förskoleinrättning där barnen har åtaganden att delta i den 
pedagogiska verksamheten, är det viktigt att signaler ges från personalen när det är möjligt för 
barnen att frivilligt initiera eller delta i lek (även pedagogisk lek). Även lekens innehåll och 
regler måste den lekande bli informerad om (initialt eller efterhand beroende på lekens 
dynamiska karaktär). Den lekande måste således bli informerad om leken för att frivilligt kunna 
delta i den.     

  Autonomi av typ 2 hänger tätt samman med frivillighetskomponenten i leken. För att barnet 
ska kunna leka måste det få ta det egna beslutet att leka.  

  När det gäller autonomi (2a) öppnar möjligheten att frivilligt delta i leken även möjligheten 
att fritt få utforma den. Barn som aldrig tillåts leka kan inte heller utveckla de egenskaper enligt 
(1a) och (1b) som vi förknippar med lekautonomi. Det vill säga barnet måste ha preferensen att 
leka, möjligheten att kunna lära sig urskilja leken från vardagslivets verklighet och ha förmågan 
att rationellt bedöma konsekvenserna av leken för omgivningen eller sig själv. För att utveckla 
dessa egenskaper måste givetvis barnet fritt få pröva att leka. Hur skulle ett barn själv kunna 
utforma sin lek om det inte någonsin tillåts att försöka?  

  Autonomi (2b) innebär i det här sammanhanget att barnen har rätt att frivilligt initiera eller 
delta i lek. Barnen har här självstyre något som ligger mycket nära själva värdet frivilligt så som 
jag har beskrivit det. Även om de flesta lekarna leks på frivillig basis är det möjligt att ett barn 
ibland kan övertalas eller tvingas att delta i en lek. Det här är inte helt oproblematiskt, som jag 
nämnt kan barn möjligen utan eget samtycke tvingas att vara med i en pedagogisk lek som 
initieras av en pedagog eller vuxen. I exempelvis en förskola kan mycket lekaktiviteter 
genomföras på pedagogers initiativ och av pedagoger vilja. Det kan tyckas rimligt att vissa barn 
som visar uppenbart ointresse för att delta i gemensamma lekaktiviteter i en förskola övertalas 
eller utsätts för mildare tvång för att inte verksamheten ska undergrävas eller urarta i ren anarki. 
En rimlig tanke kan vara att barn har moraliska skyldigheter gentemot samhället, andra barn, 
vuxna och förskolepersonal. I en social gemenskap är det givet att människor måste respektera 
varandra, godtyckligt våld och hänsynslöst beteende är i regel sådan som skadar gemenskaper 
som möjliggör att människor kan leva anständiga liv. Hänsynsfullt beteende är i regel något vi 
även väntar oss av barn även om vi har större överseende (kanske för mycket! Betänk begrepp 
som �mobbing� som ofta blir etiketten på våld och kränkningar där vi i vuxenvärlden skulle 
finna det vara grund för långtgående rättsliga repressalier mot våldsverkarna) med det i vissa 
avseenden när vi betänker barnens begränsade möjligheter att fullt begripa konsekvenserna av 
sitt handlade. Hur som helst förväntar vi oss ett anständigt beteende och samarbetsvillighet. I ett 
land som Sverige där vi organiserar och finansierar en stor del av vår barnomsorg tillsammans är 
våra förväntningar på våra barn att de ska finna sig i att delvis uppfostras av andra vuxna 
människor än föräldrar, föräldrars vänner och släktingar. Föräldrar som frivilligt placerar sina 
barn på förskolor (i ett land som Sverige kan frivilligheten diskuteras i och med höga skatter som 
försvårar föräldrars möjligheter att finansiera att själva ta hand om sina barn och samtidigt förse 
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barn med den välfärd som åligger föräldrarna enligt lag) överlämnar således en del av ansvaret 
för barnet till pedagoger och personal på förskolan. Under barns uppväxt i vårt samhälle ställer vi 
krav på att de ska tillgodogöra sig visa kunskaper och omfatta visa värderingar som håller vår 
gemenskap samman. I Sverige råder exempelvis skolplikt, i enlighet med den folkvalda 
riskdagens beslut åligger det svenska barn att åtminstone fullfölja nio år av svensk grundskola. 
Det finns ingen liknade juridisk skyldighet att vistas i svenska förskolors vård. När föräldrar 
överlämnar sina barn till att under begränsade tider vistas i förskolan, tar de även beslutet för sitt 
barn att ställa upp på de aktiviteter som förskolan erbjuder. Det är därför rimligt att påstå att 
delar av barns skyldigheter gentemot sina föräldrar i deras relation i någon mening förs över till 
förskolepersonalen. Det är svårt att på en generell nivå besvara frågor på hur denna relation fullt 
ut kan se ut och mycket för ansvaret för denna situation delas av föräldrarna och pedagogerna. 
När det gäller leken är det rimligt att kräva av barn att delta i vissa gemensamma lek aktiviteter 
som i enlighet med pedagogisk expertis kan vara utvecklande för barnen som individer i vårt 
samhälle. Samtidigt bör barn få leka fritt, leken är som jag tidigare påstått något som vi upplever 
centralt i barns liv, den tycks vara meningsskapande i någon mening. När den fria lektiden råder 
(vilket den vanligtvis gör under stunder vid svenska förskolor) bör barn själva få välja i enlighet 
med autonomi (2b) om de vill leka eller inte. Det rör givetvis även barn i relation till sina 
föräldrar. Föräldrarna måste låta sina barn få leka, men även avstå om det är något de absolut 
inte vill göra.   

  Begränsningarna i självbestämmandet leder oss in på autonomi (2c) vilket i det här fallet 
innebär att barn i regel kan utforma sin lek självständigt utan att vuxna lägger sig i. I 
förskoleverksamheten innebär det att barn rimligen frivilligt kan välja under den fria lektiden 
vilka lekar de vill initiera eller delta i, utan att förskolepersonalen lägger sig i (förutsatt att 
lekarna inte kränker eller stör andra barn et cetera).  
 

4.2.2 Lekens avskildhet och barnets autonomi   
 
När det gäller avskildheten kräver leken en viss autonomi. Autonomin är något beroende på hur 
avskildheten är konstituerad. Jag har tidigare visat på att den kan ta sig i mer eller mindre fysisk 
karaktär. Ser vi till autonomi (1) kräver avskildheten i leken att de lekande har några 
grundläggande egenskaper för att vara lekautonoma.  

  Enligt (1a) kräver lekens avskildhet här att barnet har och kan uttrycka preferenser rörande 
leken. För att ett utrymme för leken ska kunna ta plats måste den barnet veta vad den vill leka. 
Vill barnet spela dataspel krävs det utöver en dator och nödvändig programvara möjligen även en 
önskan om att inte bli störd och respekterad vid sin tid vid datorn. Om en lek utförs på en 
lekställning i en lekpark måste barnet kunna ta sin plats och utrymme på lekställningen i anspråk.    

  Avskildheten hänger även samman med verklighetsförankringen. För att kunna hävda 
avskildhet i sin lek måste barnet kunna skilja leken från den övriga verkligheten. Lekplatsen 
måste uppfattas som ett utrymme för barns lek och fri fantasilek som tar sig i uttryck på en plats 
som inte i sig är avsedd för lek får inte inskränka på utomståendes rörelsefrihet. Barn tycks 
uppvisa denna egenskap, de skiljer mellan lek och verklighet och ofta kan de leka utan att 
omgivningen störs betydande. Förklarar utomstående på vilket vis de blir störda av leken brukar 
även barn kunna ta hänsyn till det och ändra något på lekens utformning.  

  Rörande förmåga till rationellt tänkande och dess relation avskildheten har vi redan berört 
frågan något under diskussionen om verklighetsförankring ovan. För att barn ska kunna leka i 
avskildhet behöver de tillgång till rationellt tänkande på sådant vis att de kan avgöra hur 
omgivningen kommer att uppfatta deras lek när de tar en del verkligheten i anspråk och gör om 
det till en leksfär. Om leken stör omgivningen och inskränker på utomståendes rörelse- frihet 
innebär det ofta att leken blir kontraproduktiv på ett sådant vis att leken i sig inte gynnas av att 
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andra störs utav den. För att lekens avskildhet ska respekteras av omgivningen behöver även de 
lekande ta hänsyn till omgivningen i utformningen av sin lek.  

  Avskildhet kräver även tankefrihet enligt (1b). Barn måste ha tillgång till frihet i sitt tänkande 
eftersom många lekar kräver tankekreativitet. Indoktrinerade barn kan förvisso göra anspråk på 
avskildhet för de typer av lekar som de är indoktrinerade till att leka och här rör det sig sedan om 
en �tankefrihet� inom strikta, säg ideologiska, ramar. Samtidigt har tidigare lyft fram 
möjligheten i avskildheten pröva konventioner av olika slag som finns i den verklighet vi lever i. 
I synnerhet i fantasileken finns det här en möjlighet till att leka med roller och påbud i den 
vanliga verkligheten. Avskildheten i leken hänger därför samman med barns möjligheter i att i fri 
kreativitet pröva verklighetens konventioner, en lek som i allt för mycket liknar verklighetens 
påbud kan vara svår att överhuvudtaget skilja från verkligheten. Dessutom kan hävdas att 
tankefrihet krävs för att förstå reglerna till ett nytt spel, barnen måste kunna förstå hur spelet 
hänger samman och inte vara blockerad i sitt tänkande för att ta in nya intryck och regler.   

  När det gäller omgivningens relation till den lekande kan det krävas en viss autonomi av typ 
(1c). Det är inte rimligt att ett samhälle alltid ska kunna tillhandahålla lekplatser eller att dataspel 
konstant ska produceras, däremot kan andra barn och vuxna notera att leken äger rum och inte i 
onödan störa den, ungefär så som vi respekterar andra människor i deras rörelseutrymme när vi 
rör oss ute i samhället. Samtidigt är det här viktigt att barn som under lek uppför sig störande vid 
offentliga miljöer, åtminstone om någon riskerar att skadas, inte äger det moraliska utrymmet att 
leka på ett sådant vis där och då. Ibland krävs det även att information finns att tillgå. För att 
barn inte ska skada sig själva eller sin omgivning i sin avskildhet, krävs det att de har tillgång till 
eller försätts med information om hur de eventuellt skulle negativt kunna inverka på sin 
omgivning. Även tankefriheten (1b) kräver att barn av stimuleras till att förvärva det intellekt 
som krävs för att förstå nya lekars regler och teman.    

  Lekens avskildhet kräver även autonomi av typ (2a). För att barn ska kunna ha preferenser om 
utrymme för sin lek eller kunna skilja lekutrymmen från vanlig verklighet krävs det att de från 
friheten att pröva sig fram att utveckla denna kapacitet. Även rationellt tänkande rörande 
bedömningar av vilken inverkan lekens avskildhet har för dem själva och deras omgivning måste 
tränas upp genom att barn får utrymmet att pröva sig fram.   

  Autonomi (2b) rör framförallt förfogande av lekmateriel. När ett barn vid en lekplats tillfälligt 
besitter en gunga, finns det ingen rätt för andra barn eller vuxna att ta gungan ifrån dem, ifall inte 
leken med gungan riskerar barnets liv eller hälsa. Inte heller annan rekvisita som leksaker (privat 
egendom eller förskolans) får inte utan vidare berövas barnet. Barnet måste givetvis i 
samförstånd med sin omgivning välja en plats för leken (se mitt resonemang ovan). Autonomi av 
typ (2b) rör även lekens innehåll. I synnerhet i fantasilekar där lekens teman eller innehåll ofta 
kan upplevas stötande eller problematiskt för den som betrakta leken utifrån. Att barn vill 
gestalta sådant som våld, stöld eller något annat vi uppfattar etiskt problematiskt, gör att vuxna 
kan känna ett behov av att styra upp leken eller rent av avbryta den. Det behöver inte vara så att 
något av barnen far direkt fysikt illa i leken, men det är svårt att acceptera att så mycket 
destruktiva handlingar och resonemang ges gestaltas i leken. Jag har tidigare visat på 
fantasilekens nära relation till kultbruk och konstnärliga aktiviteter. Flera av de lekteorier jag 
presenterade i kapitel 2 pekade just på denna relation och hur barn kan upprätta avancerade 
symboliska språk för att i sin lek behandla vissa teman. Att barn själva ska få välja vad de själva 
och vuxna uppfattar som problematiska teman för sin lek är nöd- vändigt för att fria fantasilekar 
ska kunna genomföras. Det är däremot inte orimligt att den vuxne när verkligheten gör sig 
påmind diskutera lekens tema eller avbryta den för att försöka förstå vad och varför barnen 
finner intresse i att gestalta sådana saker i sin lek. Jag tror här att det är viktigt som vuxen att inte 
göra detta genom vårdslös paternalism och ifrågasätta barnens intentioner med sin lek, men 
däremot visa ett intresse för leken om man är orolig eller undrande över barns val av lekar.  
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Resonemanget ovan leder oss in på autonomi (2c), det vill säga att barn bör kunna betraktas 
som självständiga nog att få utforma sin egen lek, både var den äger rum (förutsatt att den inte 
stör omgivningen) och dess innehålla. Barn uppvisar grundläggande egenskaper för lekautonomi 
enligt (1) och har möjligheten att utveckla dessa enligt (2a) vilket leder till att lek är något barn 
själva bör få utforma utan att omgivningen lägger sig och försöker styra den.  
 

4.2.3 Lekens meningsfullhet och barnets autonomi  
 
Den tredje komponenten i min lekteori har jag kallat meningsfullhet, de innebär att barnet finner 
glädje och mening i att leka. För att kunna uppleva leken som meningsfull måste barnet besitta 
egenskaper enligt autonomi (1).  

Det står återigen tydligt att barnet åtminstone behöver vara vid medvetande för att kunna finna 
glädje och mening i leken, därmed kräver lekens meningsfullhet autonomi av typ (1a). Det vill 
säga barnet måste självt kunna välja, ha en preferens om, vilken meningsfullhet det finner i 
leken. Ett vanligt svar blir nog från barnet att det vill leka den här leken eller spela det här spelet 
för att det är roligt och det roliga ligger spänningsmomenten, kreativiteten, utmaningen et cetera. 
Varför barn vill leka en lek är i regel något de kan ge svar på, åtminstone med den enkla 
anledningen att det faktiskt är roligt.  

När det gäller verklighetsförankringen är det möjligen svårare att här se ett samband. En person 
som äger en vilt främmande verklighetsuppfattning kan givetvis finna det meningsfullt med lek. 
Samtidigt vill jag här återigen peka på förmågan att skilja lek från verklighet, vilket hänger 
samman med att vara verklighetsförankrad. För att kunna skilja det meningsfulla i leken, måste 
barn kunna skilja vad som är lek från vardag. Risken är här att du kanske misstar verkligheten för 
att vara lek och på så vis kan ett barn skada sig själv eller andra. I leken hör exempelvis ett 
slagsmål (på lek) till det som är meningsfullt (ett led i leken �polis och tjuv� exempelvis), men 
om det fiktiva våldet övergår till reellt våld mot personer som faktiskt aldrig har haft för avsikt 
att delta i leken, på grund av dålig förankring i verkligheten hos den som utövar våldet, kan det 
knappast anses vara meningsfullt. Verklighetsförankringen hör således till möjligheten att bringa 
meningsfullhet till leken. Leken måste kunna urskiljas från den vanliga verkligheten för att den 
ska kunna vara meningsfull. Leken får inte leda till en berusning av eskapism och en konstant 
flykt från verkligheten.  

  Hur hänger rationalitet och meningsfullhet samman? För att upprätthålla en meningsfull och 
rolig lek krävs det att de lekande är utrustade med en förmåga att kunna bedöma konsekvenser 
och sannolika utfall för deras handlingar. Det vill säga en brottnings- match på lek är inte längre 
rolig eller meningsfull ifall någon av brottarna skadas mycket allvarligt eller rent av kvävs i ett 
grepp. Rationaliteten i det fallet handlar om att veta konsekvenserna av sitt handlande och kunna 
bedöma proportionaliteten i den styrka som används. Att vara rationellt lekande hur 
meningsfullhetsperspektivet innebär givetvis att inte skada omgivningen och på så vis upplösa 
gränsen mellan lek och verklighet (se ovan resonemang om verklighetsförankring och 
meningsfullhet i lek).           

  Meningsfullheten i leken kräver även i högsta grad att de lekande har kapacitet till tankefrihet 
(1b). I synnerhet när lekar tar sig i mer komplexa uttryck i form av symbolrikedom och rollspel 
krävs det att de lekande har en tankefrihet för att överhuvudtaget kunna genomföra leken och än 
men uppfatta den som meningsfull. Leken (åtminstone många lekar) hänger samman med det fria 
tänkandets kreativitet. Val av meningsfullt tema och regler för att göra leken rolig och 
funktionell kräver att dess deltagande har en förmåga att fritt kunna reflektera över dem. Det är 
möjligt att även indoktrinerade barn (även om jag i kapitel 3 problematiserar vad det 
överhuvudtaget kan betyda) kan finna sin lek meningsfull på basis av den indoktrinerade 
åskådning de bär. Det upplevs lustfyllt att leka enligt de dogmer som styr barnets lek. Jag vill här 
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återknyta till diskussionen om verklighetsförankringen. Vi kan här se att meningsfullheten i lekar 
på basis av stark indoktrinering är falsk i någon mening. En sann meningsfullhet i leken vinner 
lekdeltagaren genom fri kreativitet och tänkande. Det kan finnas fall där vi kan ha skäl att 
betvivla att meningsfullheten i leken uppfattas som genuin, utan att den snarare hävdas i grund 
av starkt utomliggande intressen. Samtidigt är det problematiskt. Vad skiljer en starkt 
sammanbunden och auktoritärt styrd religiös grupps (sekt om man så vill) inflytande på sina 
barns tänkande och kreativitet från det moderna konsumtions- samhällets idealförmedling via 
media och reklam? Jag vill här hävda att vi hellre bör fria lekteman än fälla dem. Det vill säga att 
den meningsfullhet som barnet finner i sin lek bör vi respektera oavsett influens. Om vi däremot 
uppfattar lekens innehåll som märkligt eller från- stötande kan vi alltid med den respektfulles 
försiktighet fråga barnet varför det leker som det gör.  

  För att leken ska upplevas som meningsfull behöver barnet även i någon mån ges de yttre 
omständigheterna att leka, det vill säga en rörelse frihet enligt (1c). Jag har tidigare påpekat att 
lekens aktivitet kräver hänsyn från sin omgivning för att kunna utföras. Det är även sannolikt att 
leken inte längre uppfattas som meningsfull ifall någon av lekens deltagare eller någon utifrån 
stör eller rent av förstör leken genom att bryta mot de konventioner som upprätthåller den. 
Tillgång till information och inspiration till meningsfull lek är även det nödvändigt. Det är 
mycket begärt att kräva av någon som inte har någon som helst relation till ett barn att det ska 
förse det med information, materiell och inspiration nödvändig för lek. Däremot bör vi här peka 
på en negativ förpliktelse att inte hindra barn ifrån att förse sig med det som deras lek kräver (så 
länge det inte olovligen brukar andras egendom). Den positiva förpliktelsen att förse barn med 
inspiration, lekmateriel (leksaker och dylikt) samt inspiration till lek faller på föräldrar och 
förskolepersonal efter bästa förmåga. Därmed kräver lekens meningsfullhet att lekdeltagarna kan 
agera autonom i enlighet med typ (1c).  

  För att leken ska kännas meningsfull bör även deltagandet ske i enlighet med barnets önskan, 
det vill säga att barnen betraktas som autonomt av typ 2.  

  För att kunna ta tillvara och utveckla de egenskaper som gör att leken blir meningsfull (1a) 
och (1b) behöver barnet tillerkännas autonomi av typ (2a). Friheten att få bestämma över sin lek 
gör även att barnet kan fylla den med meningsfullhet. För att själv finna meningsfullhet i sin lek 
behöver barnen kunna formulera (åtminstone för sig själv) vad som är meningsfullt i leken. Det 
behöver kunna skilja lekens meningsfullhet från verklighetens meningsfullhet och även kunna 
bedöma konsekvenserna av sina handlingar så att de inte skadar lekens syfte.  

  Lekens meningsfullhet hänger även samman med autonomi (2b). För att en lek ska uppfattas 
som meningsfull måste barnet själv bestämt att delta i leken och omhulda dess meningsfullhet. 
Barn kan inte tvingas på en upplevelse av att deras lek är meningsfull, det är något som måste 
komma från dem själva. Det finns ett intriniskalt värde i att barn står fria att själva uppfatta vad 
som är meningsfullt i det de leker. Samtidigt kan vi återigen problematisera denna autonomi 
genom att peka på olika typer av regellekar eller pedagogiska lekar. Regellekar och pedagogiska 
lekar kan genomföras även mot barnets vilja och meningsfullheten behöver inte ligga i att de är 
roande för alla, även om de är det för några eller någon. Samtidigt är det värt att påpeka att lekar 
kan genomföras utan att någon finner mening i det. Under min redogörelse av frivillighetsvärdet 
och barns lekautonomi diskuterade jag tidigare problemet med att barn kan ha en sorts skyldighet 
att delta i vissa lekar som ordnas i pedagogisk regi. Det är här möjligt att barnet inte finner den 
pedagogiska leken meningsfull och avstår därför ifrån att vara med.   

  Lekens meningsfullhet bör därför förstås som något som barn behärskar att finna själva i 
enlighet med autonomi (2c). Jag har visat på att barn har de egenskaper som krävs för att själva 
uppfatta vad som är meningsfullt i deras lek och även välja teman för sin lek som de finner 
meningsfulla. Därför bör barn betraktas som autonoma (2c) när det gäller att finna mening i sin 
lek.      
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4.2.4 Lektyper och autonomi   
      
Jag tänker även undersöka de olika lektypernas (övningslek, fantasilek, pedagogisk lek och 
regellek) relation till barnets autonomi. Syftet är här att ytterligare penetrera och pröva huruvida 
barn faktiskt bör betraktas som autonoma när det kommer till lek.  
 

4.2.5 Övningslek och barns autonomi 
 
Övningslekens utformande kräver utrymme för autonomi. Om vi exempelvis ser till det tidigare 
givna exemplet att bygga en koja, måste barnet i någon mån själv få ta sig an detta projekt, dess 
frivillighet är sig här given. Ser vi först till autonomi (1) finns det en viss kompetens som krävs 
av de lekande för att de ska kunna genomföra vald övningslek.  

  Rörande autonomi (1a) behöver först och främst de lekande förmåga att formulera preferenser 
rörande sin lek. Är det önskande projektet att bygga en koja, måste de lekande givetvis kunna ha 
preferensen att bygga en koja. De flesta barn brukar kunna formulera en sådan preferens om de 
är vid medvetande och inte bär på något grövre utvecklingshandikapp.  

  När det gäller verklighetsförankringen kan det nog hända att barn i sin fantasi (precis som 
vuxna) trånar efter mål med sin övningslek som inte är helt realistiska. Samtidigt har barn i regel 
så mycket förståelse för verkligheten att de i sina övningslekar inte utsätter sig själva eller andra 
för livsfara (även om det givetvis händer).  

  Det leder oss in på diskussionen om det rationella tänkandets förhållande till övningsleken. 
Vid exempelvis ett kojbygge måste barn kunna göra vissa sannolikhets- bedömningar och 
konsekvensanalyser av sitt handlade. Det rör sig om sådant som att inte utsätta sig själv eller 
andra för stora risker och i någon mån förstå hantverket som ett sådant bygge kräver (vid mer 
avancerade kojbyggen sker det inte sällan att vuxna engageras). Trädklättring är en annan 
övningslek som ofta kräver riskbedömningar och en rimlig uppskattning av sin egen förmåga att 
klättra. Både barn och vuxna gör ofta felaktiga sådana bedömningar och det är helt rimligt, men 
ibland dristar bristen på riskanalys till ren vårdslöshet mot sig själv och andra och här är det 
ibland tveksamt om personer under tillfället har agerat autonomt enligt (1a).  

  Tankefrihet (1b) behöver den som deltar i övningsleken så tillvida att denne självständigt kan 
bedöma sin plats och insats i leken. Det handlar här mycket om att överhuvudtaget ge sig in i 
projekt som att klättra i höga träd och självständigt kunna ha en uppfattning om ifall man kan 
klara det. Tankefrihet rör även sådant som att kunna tänka ut och planera övningslekar så som att 
bygga kojor. En viss intellektuell kapacitet och förmåga till planering krävs för att sådana projekt 
åtminstone i något avseende ska anses lyckade.  

  För att kunna genomföra en övningslek krävs rörelseutrymme och kunskaper om 
övningslekens innehåll och mål enligt (1c). För att leken ska kunna utföras i autonomi krävs det 
att ingen hindrar barn ifrån att bygga sin koja eller klättra i träd eller vad det nu kan vara. Vid ett 
kojbygge kan den vuxne förse barnet med information som nödvändiga kunskaper för byggandet 
av en koja. Det kan röra sig om lämpligheten i var kojan ska uppföras, arkitektoniska förslag, 
vilket material som bör användas för att kojan ska bli stabil samt en del byggnadsteknisk 
kunskap. I övrigt bör den vuxne eller pedagogen i någon mån respektera att projektet antagits 
och att barnet självt, i den mån inte den vuxne är tillfrågad och informationen mottagits, får sköta 
kojbyggandet.  

  Övningsleken kräver även autonomi enligt (2), det vill säga en rätt för barn att få genomföra 
sin övningslek. Dels rör det sig om autonomin (2a), att barn får friheten öva upp de egenskaper 
enligt (1a) och (1b) som gör att de mer självständigt kan hänge sig åt olika övningslekar, så som 
att bygga kojor.  
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  Rätten att få initera och genomföra övningslekar i enlighet med (2b) är något som vi 
vanligtvis tillerkänner barn. Barn får i regel bygga kojor (så länge inte gemensam eller privat 
egendom kommer till skada eller brukas utan medgivande från ägaren) eller klättra i träd. Även 
om här vuxna ibland kan ha synpunkter var kojor byggs eller i vilka träd barn klättrar. Själva 
rätten att få leka övningslekar är något som jag menar de flesta av oss medger att barn har, det 
hör till deras personliga frihet.  

  Enligt autonomi (2c) kan vi nu se att övningslekar är ett område som barn i regel behärskar, 
även om de ibland kan behöva vuxnas assistans att genomföra dem. Kojbyggen och trädklättring 
kan vara riskfyllda saker men de flesta barn klara av sådana projekt (med en viss uppsikt) utan 
att barn dör eller kommer till skada.       
  

4.2.6 Fantasileken och barns autonomi  
 
För fantasileken klarnar nu hur barns lek och tanken om barnets autonomi hänger samman. 
Leken kräver i någon mening en slags autonomi, barnet ser den som sin egen och värdesätter det 
som meningsfullt. Ingen kan utan vidare gå in i leken och styra över den eller dess innehåll, det 
är ett intrång och i någon mån en kränkning av barnets person. Fantasileken upplevs ofta som 
något som ligger väldigt nära det egna, en privat sfär där man själv får utforma och bestämma.  

  Ser vi först till autonomi (1) kräver fantasileken vissa egenskaper och förutsättningar. Enligt 
(1a) behöver barnen först och främst preferensen att vilja leka och därefter olika önskemål om 
lekens innehåll och uppbyggnad. Det förutsätter utöver själva viljan att leka i någon mån att 
barnet är vid medvetande och har tillräckliga kognitiva kapaciteter.  

  Rörande verklighetsförankringen är det i fantasileken i synnerhet viktigt att barnet är 
tillräckligt verklighetsförankrat för att kunna skilja på lek och vanlig verklighet. Fantasilekar kan 
experimentera med sådant som våld och förtryck sina teman och det är viktigt att aggressioner i 
leken inte förväxlas med aggressioner från det riktiga livet. Risken är här överhängande att 
lekens våld blir verklighetens våld. Det händer givetvis ofta att barn missförstår varandra och att 
meningsskiljaktigheter och våld uppstår till följd av leken, men i regel kan barn leka fantasilekar 
av även svårare karaktär i samförstånd. Det vill säga de flesta barn kan överlag skilja vad som är 
lek från vad som är verklighet.  

  När det gäller rationellt tänkande är det viktigt att barn inser följden av sina handlingar för att 
lekautonomi ska kunna uppstå. I fantasileken som tidigare nämnt leker barn med perspektivet på 
verkligheten behandlar ibland ämnen som i verkligheten är riskfyllda. Det är här viktigt att 
effekter av handlingar sker i samförstånd och är på �låtsas�, så att ingen lekande eller för den 
delen omgivningen kommer till skada. Vanligtvis kan barn hantera det här, men ibland gör barn 
liksom vuxna missbedömningar och då kan det vara viktigt att utomstående vuxna är på sin vakt 
och kan se vad som kan gå fel i leken.   

  Tankefriheten (1b) är nödvändig för fantasileken. För att konventioner och roller ska kunna 
prövas ur nya perspektiv i fantasin krävs givetvis tankefrihet i någon omfattning. Jag menar inte 
här att man kan begära att alla barn jämt och ständigt ska kunna producera blodallvarliga 
analyser av verklighetens problem i sin lek, men fantasi hör i någon mån ihop med förmågan att 
tänka fritt och kreativt. Jag tror inte tankefriheten här är något problem för de flesta barnen i 
världen. Snarare är det ett problem att vuxna kan försöka hindra tanke- friheten och fantasin i 
leken därför att de räds att barn (liksom andra vuxna) ska kunna tänka bortom rådande ideal och 
konventioner.   

  Fantasilekar kan äga rum enbart i någons huvud, men ofta kräver de rörlighet och miljömässig 
inspiration och därför även autonomi av typ (1c). Fantasilekar tar ofta plats i vardagliga miljöer 
och därför är det viktigt att både de lekande och de utomstående tänker på att respektera varandra 
integritet och rörelsefrihet. Ser vi några lekande barn finns det inget moraliskt utrymme att 
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skrämma dem eller i onödan störa deras lek bara för att förstöra för dem. För att de barn som 
leker fantasilekar inte ska störa sin omgivning kan de behöva få kunskaper om hur deras lek kan 
störa, så att de kan utforma leken i hänsyn till omgivningen. Det är mycket begärt av okända 
vuxna att de utan vidare ska hjälpa till att inspirera leken, men föräldrar och förskolepersonal bör 
nog i den mån de kan erbjuda lekmaterial (leksaker, uppslag, idéer) i den mån de kan. Leken är 
en viktig del av barns välfärd.  

  Barn har även en rätt att självständigt enligt autonomi (2) få initiera och genomföra 
fantasilekar (med hänsyn till andra förpliktelser givetvis). Dels möjliggör denna frihet enligt (2a) 
en möjlighet att öva upp förmågan till att sätta upp mål i sitt liv, förstå verkligheten och träna sitt 
rationella tänkande i leken (1a). I synnerhet fantasileken möjliggör just prövandet av olika typer 
av konventioner och roller i samhället som kan göra barn mer självständiga i förhållande till 
dem.    

  Samtidigt ger vi barn en intriniskal rätt (2b) att få leka i och med sin fantasi. De flesta 
samhället och gemenskaper, inklusive det svenska, låter barn fantisera och leka. Det spelar ingen 
roll att världen som barnen undersöker är komplicerad och att vi vuxna har vilt skilda 
uppfattningar om den, barn måste ändå få pröva den i sin fantasi utifrån sin egen horisont. Inte 
sällan kommer diskussioner om huruvida vissa leksaker eller lekar (i synnerhet när det gäller 
fantasilek) är bra för barn eller inte. Den vuxne är här ivrig att vilja förmedla sina insikter om 
vad som är rätt och fel till barnet och låter det inte själv pröva det i sin lek. Det är inte ovanligt 
att föräldrar och än värre förskolepersonal låter sina ideologiska övertygelser gå ut över barnens 
lek. När det gäller debatten om �pojk-� och �flickleksaker� hävdas det ibland att pojkar 
respektive flickor inte ska få leka med vissa leksaker därför att de cementerar könsroller. Det 
ligger säker någonting i det, men jag tror att det här är viktigare att vara lyhörd för barnets 
intresse än att lära barnet hur det ska leka för att spränga rådande könsrolls- mönster. Det är i så 
fall viktigare att visa på alternativen, att pojkar tillåts få utforska lekar om att vara omvårdande 
pappor och att flickor få utforska lekar om att vara modiga hjältinnor (eller hjältar) på exotiska 
platser och främmande planeter. 

  En annan diskussion som hänger samman med jämställdhetsdiskussionen är diskussionen om 
krigsleksaker. Det är möjligt att underliggande strukturer och det globala försvars- industriella 
komplexets konspiration gör att våra barn vill leka med krigsleksaker. Samtidigt tror jag att just 
våld och krig hänger samman med det som uppfattas vara en del av människans verklighet. 
Många konflikter (långt fler än nödvändigt) försöker vuxna lösa med våld, men det är en del av 
människors handlinsutrymme. Vi är konstituerade på ett sådant vi att vi faktiskt kan göra 
varandra illa. Behovet av att i fantasileken förstå detta våld och denna ondska gör att barn likväl 
som knalpulverpistoler kan plocka upp pinnar att använda som skjutvapen i sin lek. På den 
förskolan jag själv gick på fanns regeln att lego inte skulle användas till att bygga pistoler 
eftersom pistoler var något genuint �dåligt�. Jag minns att jag själv inte förstod regeln. Det 
handlade inte om att bygga klubbor av lego att slå andra barn med, utan att utöka rekvisitan i 
lekar som �cowboys och indianer� där pistoler spelade en central roll i leken. Jag tror att det 
fanns en ideologisk uppfattning hos förskolepersonalen att barn helst inte skulle leka 
�våldslekar� eller möjligen att våld var något som hörde till vuxna eftersom de kan distansera sig 
till det på ett annat vis. Problemet här var egentligen inte lekrekvisitan som sådan, utan min och 
många andra barns önskan om att leka lekar där våld, liksom de flesta gestaltningarna i 
skönlitteratur och film, i något avseende skildras. Givetvis lekte vi ändå i stort vad vi ville under 
den fria lektiden, men förskolepersonalens vilja att styra och inskränka kreativiteten i vår lek var 
ur etisk synpunkt problematisk.        
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4.2.7 Pedagogisk lek och barns autonomi  
 
Den pedagogiska leken involverar i sitt koncept en pedagogs styrning av antingen ett passivt 
eller aktivt slag. Barnets autonoma agerande i den pedagogiska leken bygger i någon mån på 
barnets önskan om att faktiskt delta i leken, det vill säga lekens frivillighet. För att delta i leken 
krävs det i någon mån att barn kan idka självstyre i förhållande till leken.  

  Egenskaper att vara autonoma enligt (1a) behövs för att den pedagogiska leken ska vara 
genomförbar. En god pedagogisk lek tar hänsyn till barnens preferenser. I det här fallet kan det 
ligga i både barnens vilja och intresse att med hjälp av leken vinna nya kunskaper och utvecklas 
som samhällsindivider. Jag har tidigare påpekat att pedagogisk lek som inte klart syftar till att 
främja barn utveckling, utan som tar barns tid och engagemang i anspråk utan att ge något 
tillbaka, inte kan vara god lek. Barn har preferensen, de vill tillgodogöra sig de språkliga och 
sociala förmågor som krävs för att ta tillvara på sina kapaciteter och förmågor gradvis växa som 
människor. De preferenserna bör pedagogen bejaka i utformningen av sin lek.  

Vidare behöver barn någon sorts verklighetsförankring för att kunna delta i den pedagogiska 
leken. Pedagogisk lek sker ofta i grupp där barnen behöver har några gemensamma nämnare i sin 
verklighetsuppfattning för att leken ska kunna vara genomförbara även om det rör sig om barn i 
olika åldrar. I regel är den här typen av lekar fullt genomförbara, barn liksom vuxna uppfattar 
verkligheten lika till den grad att de kan kommunicera och samspela tillsammans.  

 Även rationellt tänkande är nödvändigt i den pedagogiska leken. För att lekövningarna ska 
kunna genomföras (i synnerhet i grupp) krävs det att de deltagande barnen i någon mån kan 
bedöma konsekvenserna av sitt handlande och bedöma sannolikhet för utfall hos handlingar. Det 
behövs för att alla barn ska kunna göra sin insats för att leken ska fungera och för att de inte 
ofrivilligt bli lekförstörare genom att missförstå lekens regler och syften. Sedan kan alla göra 
misstag och missförstå, men det kan handla om ointresse, ouppmärksamhet eller undermåliga 
instruktioner från pedagogen.   

  Förmåga till tankefrihet (1b) behöver möjligen inte vara en nödvändighet för att pedagogisk 
lek ska vara möjligt. En förmåga till ett viss tänkande inom strikta ramar kan nog vara tillbörligt, 
men pedagogisk lek kan rent av vara ett medel för indoktrinering. Jag tänker här på organiserade 
lekar för att skapa gemenskapskänsla inom gruppen och hat mot andra grupper, en metod att lära 
barn att följa ett totalitärt samhälles styrande ideologi och underkuva sig auktoriteter. Jag som 
lever i ett demokratiskt samhälle och som när som helst står beredd att försvara människors rätt 
till ett självständig tänkande, menar att god pedagogisk lek uppmuntrar och tar tillvara på barns 
möjlighet till tankefrihet. För att barn ska utvecklas till självständiga och goda människor 
behöver deras tankefrihet stimuleras. Barn ska även i den pedagogiska leken uppmuntras till att 
tänka fritt och kreativt.  

  För att barn ska kunna delta i pedagogisk lek behöver de rörelsefrihet och information enligt 
(1c). Barn måste inom sammanhanget av pedagogisk lek kunna få röra sig och kommunicera fritt 
(beroende på lekens utformning givetvis), men de behöver även få tillgång till information om 
lekens syfte och regler för att de ska kunna bli bra lekdeltagare.      

  Även barnets autonomi av typ (2) bör beaktas, ett barn bör inte försöka tvingas in i den 
pedagogiska leken. Den friheten behövs inte minst för att barn ska kunna utveckla de egenskaper 
enligt (1a) och (1b) i enlighet med autonomi (2a). Att som barn veta att ens preferenser tas 
tillvara i den pedagogiska leken ökar viljan att delta i den. Om själv- bestämmandet även bejakas 
för att värna barnets i grunden positiva inställning till att delta i gemenskapen 
(verklighetsuppfattningen) och utvecklar sitt rationella tänkande ökar viljan att vara med i den 
pedagogiska leken. Att i leken dessutom få självbestämmande nog att utveckla sitt fria och 
kritiska tänkande ligget även det i barnets intresse i att växa som människa och samhällets 
intresse i en intellektuell och idémässig mångfald, är även det en del i den goda pedagogiska 
leken.    
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  När det gäller autonomi (2b), den intrinsikala rätten till självbestämmande, har jag tidigare 
konstaterat att ingen bör tvingas till att leka. I god pedagogisk lek sker barns medverkande med 
fritt samtycke. Jag har tidigare diskuterat problemet med frihet och pedagogisk lek och menar att 
problemet delvis kan klargöras med att barn självständighet bör förstås mot bakgrund av att barn 
liksom vuxna i samhället handlar på ett sätt som värnar den trygghet som gör att vi kan 
tillerkänna varandra rätten till självbestämmande. Det innebär att vi har vissa skyldigheter 
gentemot gemenskapen. Skolplikten innebär att barn utbildar sig för att bli goda 
samhällsmedborgare i gengäld för att de få ta del av de nyttigheter samhällsgemenskapen 
möjliggör. När föräldrar överlämnar sina barn i förskolorna under dagtid överför de i någon mån 
de förpliktelser barnen har mot sina föräldrar till förskolepersonalen och barnen måste visa 
hänsyn till verksamheten. I det pedagogiska sammanhanget innebär det att barnens fria lek tid 
möjliggörs av att de även deltar i den strikta pedagogiska verksamheten där lekar och övningar 
stärker gemenskapen och utvecklar barns sociala kapaciteter.  

  När det rör (2c) bör barn betraktas som autonoma i det att deras intressen och synpunkter bör 
tas i beaktande i utformningen av den pedagogiska leken. Samtidigt har jag ovan visat på att barn 
även har skyldigheter gentemot den pedagogiska verksamheten och att om deras 
självbestämmande respekteras på vissa områden görs det delvis på grund av att de deltar i de 
gemensamma aktiviteterna i förskolan.      
 

4.2.8 Regelleken och barns autonomi  
 
Rörande regelleken är det ett frivilligt val som gör att man överhuvudtaget går in i leken och 
följer dess regler. I det avseenden kräver god regellek att barn betraktas som autonoma.  

  Ser vi till autonomi av typ (1) kräver regelleken att barn innehar vissa egenskaper och har 
utrymme att leka. Givetvis krävs det att det lekande har preferensen att vilja leka en särskilt 
regellek för att regelleken överhuvudtaget ska uppstå. Vidare behövs en verklighets- förankring 
för att regelleken ska vara genomförbar. Regellekar och spel (det finns många undantag) leks 
med fördel i gemenskap. Här krävs det att de lekande förstår verkligheten på ett liknande vis och 
att de i någon mån förstår reglerna för leken på ett liknande vis eller åtminstone kan diskutera om 
dem. Även rationellt tänkande är nödvändigt, i synnerhet i spel, för att kunna leka enligt reglerna 
och efter bästa förmåga nå framgång i spelet. Alla dessa egenskaper vet vi att barn har därför att 
regellekar ideligen leks med framgång.  

  Tankefrihet (1b) är möjligen inte nödvändighet för att en regellek ska kunna genomföras, men 
jag påstår att strategier i olika spel och idrotter hänger samman med att kunna tänka fritt inom 
spelets ramar. Vad som inspirerar till olika strategier kan mycket möjligt finnas utanför spelet. 
Det här beror givetvis en del på hur spelen ser ut, men många spel (exempelvis frågelekar av 
olika slag) kräver allmänbildning och förmåga att tänka i nya banor. Frihet i tänkande som bidrar 
till kreativitet i fotbollsspelandet eller för den delen schackspelet kräver ett mått av förmåga att 
tänka kritiskt och självständigt.     

  (1c) Att spela fotboll kräver rörelsefrihet, omgivningen måste låta de spelande får spela på det 
plats som är avsedd för deras spel. För att genomföra regellekar som spel eller idrottslekar krävs 
det i det de lekande får tillgång till de regler som spelet eller leken kräver. Det är mycket begärt 
att kräva att exempelvis ett samhälle måste tillhandla hålla regler för olika spel, men ingen bör 
hindra människor ifrån att sprida eller ta del av regler för olika lekar och spel. För att regellekar 
ska vara genomförbara krävs därmed autonomi i enlighet med (1c).  

  Rätten att fritt få initiera eller genomföra en regellek innebär autonomi enligt typ (2). Det är 
en rätt som vi åtminstone tillerkänner vuxna och barn i det svenska samhället. Ett skäl till att 
tillerkänna autonomi är att regelleken utvecklar förståelse för regler och rationellt tänkande enligt 
(2a). I synnerhet barn kan se likheterna i att följa reglerna i ett spel för att det ska bli meningsfullt 
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och följa reglerna i ett samhälle för att gemenskapen ska fungera väl. Regelleken har i det 
avseendet en fostrande och utvecklande funktion.  

 Sedan har vi själva rätten att själv får bestämma om sin regellek i enlighet med autonomi (2b). 
Vi tvingar inte människor till att leka regellekar mot deras vilja och önskar de lägga sin tid och 
engagemang på ett brädspel eller en basketmatch är det deras val. Vi tillåter i regel barn att spela 
spel eller leka idrottslekar på sin fritid om de vill det. I många samhällen skapas även 
förutsättningarna (mot vissa avgifter givetvis) att först genom lek lära sig idrotter för att sedan 
kunna (om man är duktig och har talang) exempelvis bli professionell fotbolls- eller 
schackspelare.  

 Autonomi enligt (2c), det vill säga rätten att få bestämma över sådant som man behärskar 
sammanfaller med förmågan att leka regellekar. De flesta barn anses har förmågan att får spela 
de spel de behärskar om de vill det. Vi tillerkänner därför barn autonomi rörande regellekar.     
 

4.3 Barns lekautonomi  
 
Jag menar att jag har visat att barn bör tillerkännas autonomi när det gäller sin lek. De har de 
egenskaper som krävs för att kunna agera autonomt rörande sin lek (1) och vi tillerkänner även 
barn det intrinsikala värden i att få bestämma över sin egen lek som självständiga personer (2). 
Även i prövningen mot de olika lektyperna ser vi att barn måste betraktas som autonoma för att 
kunna genomföra de olika varianterna av lek.  

Jag menar därmed att barn är lekautonoma. De bär den kompetens och den intrinsikala rätt som 
krävs för att själva få bestämma över sin lek. Att vara lekautonom innebär därmed att en person 
äger kompetensen att kunna leka och att samma person även äger den moraliska rätten att efter 
eget behag få leka.  

  Låt mig nu ta med mig vetskapen om barnets lekautonomi i nästa kapitel där jag undersöker 
barnets lek i relation till pedagogiken.  
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5. Leken och pedagogiken  
 
Nu har jag presenterat ett filosofiskt perspektiv på leken och visat hur leken förhåller sig till 
barns autonomi. I detta avsnitt har jag tänkt utreda hur de olika filosofiskpedagogiska 
perspektiven förhåller sig till leken. Genom denna undersökning ska vi sedan titta närmare på 
lekens ställning i den svenska förskolans styrdokument.  

  Låt mig nu visa hur de fyra filosofiskpedagogiska perspektiven var för sig förhåller sig till 
leken och barnets autonomi.  
 

5.1 Analytisk pedagogik och lek  
 
Det är svårt att klargöra hur den analytiska pedagogiken förhåller sig till leken i allmänhet, men 
ser vi till den uppdelning av olika lektyper jag tidigare gjort kan jag försöka rekonstruera ett 
analytisktpedagogiskt synsätt på leken.  

Den analytiska pedagogiken menar att all pedagogisk verksamhet ska bygga på vetenskap fri 
från normer. Jag påpekade i kapitel 1 att den analytiska pedagogiken här hyser ett normativt 
ställningstagande i och med att den hävdar att vetenskapen ska vara grunden för lärande och 
uppfostran. Det finns här en nyttoaspekt i att barn uppfostras i linje med vetenskapliga 
anvisningar. Utifrån de kunskaper vi har exempelvis biologi, sociologi och psykologi ska vi 
utforma en pedagogik för fostran och lärande för våra barn. Barns fostran är ett instrument för att 
göra barnen till samhällsnyttiga individer som lever enligt sitt samhälles normer och tillgodoser 
dess kunskapskrav. Samtidigt är det här viktigt att här lyfta fram att i exempelvis undersökningen 
av de olika vetenskapliga lekteorierna (Erikson, Piaget, Knutsdotter Olofsson) att de inte i sig är 
värderingsfria, utan har sina grundantaganden om värden i leken. Det gör att den analytiska 
pedagogiken inte kommer ifrån värderingar i pedagogiken, egentligen är själva uppfattningen att 
leken ska vara nyttig för barnets utveckling är i sig en värdering om leken.   

Jag har i kapitel 4 hävdat att barn bör tillerkännas en viss autonomi i när det kommer till leken. 
Det är en aktivitet som barnen bör få utforma och välja utan att någon utomstående lägger sig i. 
Samtidigt har jag pekat på att barn även bör ha en viss skyldighet i att delta i pedagogisk lek i de 
fall som den i enlighet med föräldrarna och samhällets förväntningar kan tillgodogöra sig vissa 
värden och kunskaper. Den analytiska pedagogiken betraktar leken utifrån dess nyttoaspekt. Lek 
kan av någon anledning vara nyttig för barn, den kanske främjar deras psykosociala och fysiska 
utveckling av något skäl och barn bör därför leka. Det är här tänkbart att den analytiska 
pedagogiken har synpunkter vad barn leker och hur barn leker. Vissa lekar uppmuntras medan 
andra kanske avbryts i enlighet med en vetenskapligt rön som säger att det är nyttigt respektive 
onyttigt för barn med vissa lekar. Jag har som sagt tidigare pekat på att leken är av en sådan 
betydelse för barnet självt bör få välja sin lek (så länge det inte utsätter sig själv eller andra barn 
för våld eller fara), det är inte den vuxne eller pedagogen som ska avgöra vad som är �bra� eller 
�dålig� lek. Enligt den analytiska pedagogikens logik är det däremot just det som den analytiske 
pedagogen ska kunna avgöra med hjälp av vetenskaplig expertis. Samtidigt är det möjligt att 
vetenskapen visar att det är just en sådan frihet som är nyttig för barnens utveckling, men 
problemet är att barnets bestämmande över leken är avhängig en social nyttoaspekt som kan 
inskränka på barnets autonomi.   
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5.1.1 Den analytiska pedagogiken och lekens värden 
 
 Jag kommer nu att visa hur den analytiska pedagogiken förhåller sig till de komponenter 
(frivillighet, avskildhet och meningsfullhet) som jag i min lekteori menar är bärande element för 
lekens aktivitet. Jag kommer även undersöka hur den analytiska pedagogiken förhåller sig till de 
fyra olika lektyper som jag presenterade i kapitel 2.   

Jag har tidigare hävdat att frivilligheten, själva beslutet att vara med i en lek är av hög etisk 
signifikans för lekens aktivitet. Ett barn beslutar av egen vilja att delta i en lek av något slag. 
Leken uppkommer genom ett autonomt beslut av ett eller flera barn (jag bör här återigen påpeka 
att det finns lekar, som pedagogiska lekar, vilka ofta initieras av pedagoger och som inte 
nödvändigtvis kräver ett frivilligt deltagande av barnet, även om sådant tvång bör betraktas som 
problematiskt ur etisk synvinkel). Det är rimligt att anta att den analytiska pedagogen har en 
förståelse för frivilligheten i lekens utformning, men det är ändå tänkbart att en uppstramning 
önskas där goda pedagogiska resultat kan uppnås genom att försöka styra barnens aktiviteter 
åtminstone i förskoleverksamheten. Det är möjligt att den analytiske pedagogen skulle uppfatta 
min lekteori och dess relation till barns autonomi som metafysisk i någon mening. Att betrakta 
barn som autonoma är möjligen bara intressant för den analytiska pedagogen om det är i nytta för 
barnets sociala utveckling. Jag påpekar i genomgången av den analytiska pedagogiken att den 
bär en skepsis till att låta värden som barns personliga autonomi vara styrande för pedagogiken, 
något som jag har föreslagit. Samtidigt som den analytiske pedagogen förmodligen skulle 
omfamna att förskolans verksamhet var förankrad i demokratiska värden, något som skulle vara 
till stöd för principen om att respektera barns autonomi. Det är de grundläggande och styrande 
värdena åtminstone i det svenska samhället. Den analytiske pedagogen skulle däremot enligt en 
uppfattning om autonomins instrumentella värde (se autonomi (2a) i föregående kapitel) kunna 
respektera barns autonomi i det avseendet att självbestämmandet gynnande barns möjligheter att 
utveckla förmågor till rationellt tänkande, verklighetsförankring eller att formulera preferenser 
(se autonomi (1a) föregående kapitel) för att bli självständiga vuxna medborgare. Barnets 
frivilliga deltagande i leken är inte för den analytiska pedagogen något värdefullt i sig, utan 
enbart värdefullt ifall det är förenligt med någon sorts uppfattning om samhällsnytta.    

När det gäller lekens avskildhet har vi sett att den i olika grad och på olika vis tar sig i fysiska 
uttryck. Även här är avskildheten avhängig nyttoaspekten i leken. Byggande av lekplatser, 
lekrum på förskolan, dataspel, fotbollsplaner och barns utrymme att leka på offentliga platser 
eller allmänningar är beroende på nyttoaspekten i leken. Ibland kan lek- anordningar utgöra 
osedvanlig fara för barnen vid lek och bör därför inte användas. Det kan även vara fallet att barn 
som leker på offentliga platser stör eller skadar andra människor genom sin lek. Återigen är 
leken beroende av dess nytta, lekutrymmen skapas endast för att det är nyttigt för barnen inte för 
att barn önskar utrymmen att leka på.        

Rörande meningsfullheten i leken är den återigen beroende av någon sorts nytta. Om det är 
nyttigt att barn finner lekar meningsfulla är det bra att de leker dem, men inte annars. Det finns 
lekar som kan uppfattas som kontroversiella. I fantasileken är det inte ovanligt att barn gestaltar 
våld och förtryck, något som enlighet med något vetenskapligt rön skulle kunna uppfattas som 
onyttigt. Att barn uppfattar sådana lekar som meningsfulla är inte av någon som helst betydelse 
ifall pedagogen finner leken onyttig, ifall inte barnets frihet att självt få utforma och ge sin lek 
mening vore nyttigt för det själv och samhället.  
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5.1.2 Analytisk pedagogik och lektyper  
 
Jag kommer nu undersöka hur den analytiska pedagogiken förhåller sig till de olika lektyperna 
jag presenterade i kapitel 2. Finns det lekar som är mer eller mindre (kanske inte alls) förenliga 
med den analytiska pedagogikens fokus på lekens nytta.  

Rörande övningsleken finner nog den analytiska pedagogen att det finns något gott i olika 
projekt och samarbeten mellan barnen, de utvecklar sina sociala förmågor vilka är nyttiga för det 
framtida samhällslivet. Övningsleken kan, något beroende på dess innehåll, bidra med social 
nytta.  

Fantasileken blir mer svårhanterlig, det är mycket tänkbart att den analytiske pedagogen här är 
mer klåfingrig vad det gäller innehållet i lekarna. Dessa lekar kan vara av ett destruktivt slag 
eller kanske präglas av någon slags samhällsfrånvänd eskapism, vilket knappas utvecklar barnens 
sociala förmågor. Det är möjligt att den analytiska pedagogen skulle uppfatta själva fantasilekens 
koncept som metafysiskt i någon mening. Det är inte en nyttig lek. Ett problem med ett sådant 
förhållningssätt som är påtagligt i samhällen som likt Sverige ordnat sin barnomsorg på ett 
sådant vis att de flesta barnen spenderar en stor del av sin barndom på de samhälleliga 
förskoleinrättningarna. Barnen är utlämnade till den pedagogiska fostran som samhället är 
intresserad av. För barnet tycks det som om att den fria leken är ytterst viktig för dess tillvaro 
och här ser vi en intressekonflikt där barnet som en svagare part är uppenbar. Genom att som 
barn vara begränsad i sitt självbestämmande på många områden blir dess ställning gentemot den 
vuxne svagare och en eventuell jämlikhet mellan barnet och pedagogen sätts ur spel genom att 
pedagogen äger makten att utöva paternalism gentemot barnet.    

I den pedagogiska leken kan pedagogen styra över lekens innehåll och göra att barnen övar upp 
sina sociala eller kunskapsmässiga kompetens, vilket borde falla den analytiska pedagogen i 
smaken. Jag har tidigare hävdat att den här typen av lekar har sitt utrymme i förskolan och att 
barn har en skyldighet att delta i en del av den gemensamma verksamheten och därmed i de lekar 
som initieras av pedagogen. Den pedagogiska leken kan just betraktas som ett instrument för att 
förbereda barnen på samhällets kunskapskrav och inviga det i de värden som delas av 
samhällsgemenskapen.   

Regelleken bör ses som något positivt enligt den analytiska pedagogen, förmågan att följa och 
förstå regler för samarbete och sociala mål är något som barn har nytta av. Det stimulerar deras 
intellekt och sunt socialt interagerande.   

Den analytiska pedagogiken är svårförenlig med mitt ställningstagande om att barnet bör 
betraktas som autonomt när det kommer till dess lek. Den analytiska pedagogiken är enbart 
förenlig med det ställningstagande ifall det finns en samhällsnytta i att barn tidigt utövar kreativ 
självständighet och får ta ansvar för aktiviteter. Det är inget fel i sig ifall det är fallet, men 
barnets självbestämmande rörande dess lek bör enligt min mening inte betraktas som avhängigt 
denna självbestämmandes eventuella nytta. Den analytiska pedagogiken saknar barnets 
perspektiv på leken och jag menar därför att vi bör betrakta den analytiska pedagogiken som 
mindre sympatisk eller gångbar i och med att barns självbestämmande inte tas på allvar i den.  
 

5.2 Reformpedagogik och lek  
 
Reformpedagogiken har sin idémässiga grund i upplysningen och romantiken, men den har även 
hämtat inspiration från den amerikanska pragmatismen. Jag visade i presentationen i kapitel 1 att 
reformpedagogikens centralgestalter är en brokig samling tänkare. Några gemensamma drag kan 
hur som helst urskiljas. Reformpedagogiken präglas av en stark tilltro till individen, barnet ska få 
utvecklas i frihet och med respekt för dess egenart som mänsklig person. Pedagogiken ska utgå 
ifrån barnet med dess intressen och fria kreativitet.  
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  Rousseau och Pestalozzi gav var för sig upphov till två olika riktningar inom reform- 
pedagogiken. Rousseau pekade på att barnet skulle tillerkännas en negativ frihet och att 
pedagogen skulle förhålla sig till denna. Det finns hos Rousseau en skepsis mot den 
institutionaliserade pedagogiken och barnfostrandet som tar sig i ett tydligare uttryck hos Ellen 
Key. Pestalozzi däremot betonade en positiv frihet där pedagogen ska vara mer väg- ledande och 
styrande i att barnet ska bli en fri och självständig individ. Fröbel tog vid där Pestalozzi slutade 
och utvecklar idén om �kindergarten�, pedagogiska institutioner som ska fostra barnet i enlighet 
med gängse vetenskap (jämför analytisk pedagogik ovan), samtidigt som barnets fostran ska 
präglas av respekt för barnets egenart i sann demokratisk anda. Den amerikanske filosofen John 
Dewey sammanförde de två traditionerna och pekade på möjligheterna att sammanföra de två 
projekten. Ett gott samhälle präglas av en växelverkan mellan kollektivets respekt för den 
enskilde individen och individens anpassning till kollektivets gemenskap.   
 

5.2.1 Reformpedagogik och god lek 
 
Jag kommer nu att undersöka hur reformpedagogiken förhåller sig till min teori om god lek och 
dess tre värden frivillighet, avskildhet och meningsfullhet.  

Frivilligheten i att leka tycks vara något som reformpedagogen tillfullo respektera. Det är något 
bra i att barn själva väljer sin lek och att leka och prövar sig fram med sin kreativitet. Det är till 
och med troligt att reformpedagogen i hög grad önskar att pedagogiska lekar bör initieras med 
barnens fulla önskan att delta. Samtidigt finns det hos reformpedagoger som John Dewey en 
öppning för att barn kan anses vara skyldiga till eller kan övertalas att vara med i pedagogiska 
lekar som på något vis kan göra dem till lyckligare och självständigare samhällsindivider i en 
god demokratisk anda.  

Avskildheten tycks inte heller vara något bekymmer för reformpedagogen. Barn behöver leka 
och utrycka sig fritt, att ordna lekutrymmen av olika slag kan närmast vara reformpedagogens 
uppgift. Samtidigt finns återigen hos Dewey idén om att barn måste lära sig att respektera 
gemenskapen. Lekens utrymme får inte vara störande för omgivningen.  

Att barnet får finna och njuta av meningsfullheten i sin lek är även det något reformpedagogen 
respekterar och uppmunttar. I respekten för barnets frihet finns även respekten för barnets rätt att 
fritt leka och uttrycka sin kreativitet i leken.  

Reformpedagogikens respektfullhet inför barnen gör den mycket kompatibel med de värden 
jag menar att vi bör tillskriva god lek som. Tanken om att barnen kan uppmuntras till egna 
moraliska ställnings- och ansvarstagande går i linje med att barnet själv får har kontrollen över 
sin lek. Det finns här en tilltro att barn kan, liksom Turiel visar på i sina moralpsykologiska 
studier, själva ha tillgång till resonemang kring moralen och därmed är kapabla att utforma sin 
egen lek. Låt mig visa på denna kompabilitet genom att se till de olika typer av lek som jag 
tidigare har introducerat.  

I övningsleken får barnet utrymme att själv formulera sina projekt och försöka förverkliga 
dem. Det gemensamma för de reformpedagogiska teoretiker jag tidigare har nämnt är just 
respekten mot det enskilda barnet och dess preferenser. Om ett barn vill bygga en koja ska 
pedagogen respektera och förvalta detta intresse för att möjliggöra att baren kan färdigställa en 
positiv produkt, som en koja.    

Fantasileken är inte bara ett led i att bli en bra vuxen, utan även en verksamhet som skapar 
mening för barnet i detta nu. Reformpedagogerna tycks vilja ta till vara på den kreativa lust som 
finns i fantasileken. Reformpedagogiken tycks även präglas av en viss naivitet. Barn är 
förmodligen inte �goda av naturen�, men utifrån sina intellektuella begränsningar resonerar de på 
ett liknande vis som oss. De vet vad som är viktigt för dem och vilken hänsyn de vill att andra tar 
till det som är viktigt för dem, exempelvis leken. De tycks även vartefter kunna resonera 
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huruvida de själva måste ta hänsyn till andra barns och vuxnas intressen. På samma vis kan barn 
agera omoraliskt, på ren vilja eller på grund av bristande förmåga till reflektion. En fri lek med 
fritt deltagande kan övergå i förtryck, kränkningar och rent våld. Här måste pedagogen eller den 
vuxne vara vaksam och med en ödmjukhet försöka förstå lekens spelregler och kunna avgöra när 
leken inte längre är lek, utan övergår till blodigt allvar.  

I den pedagogiska leken skulle förmodligen en reformpedagog försöka ta till vara på de 
intressen som finns i en barngrupp och utveckla dessa och dessutom förmedla något av socialt 
värde som vi vill att barnen ska förstå, acceptera och så småningom utveckla. I synnerhet tror jag 
här att vi kan peka på John Deweys idé om att fostran och lärande ska handla om att individens 
växande ska ske i samklang med samhällets värden och utveckling. Den pedagogiska leken kan 
här vara ett instrument att både förmedla kunskaper som gör att individen utvecklas och 
samtidigt förmedla de värden som finns i samhället och göra varje barn uppmärksamhet på hur 
det själv som individ kan utvecklas och bli en del i att skapa det goda samhället.   

Regelleken är inte heller särskild problematisk för reformpedagogen, om barn exempelvis vill 
spela fotboll är inte det något problem, så länge de finner det roande och meningsfullt. 
Regelleken kan dessutom vara ett sätt att träna sig för att respektera de konventioner i ett 
demokratiskt samhälle som möjliggör att människor kan leva i frihet och gemenskap.  

Reformpedagogiken tycks vara väl kompatibel med den goda leken och barns autonomi. 
Respekten för barns frihet och självbestämmande samt uppmuntran av individualitet och 
kreativitet öppnar för en fri och meningsfull lek i förskolan.  
 

5.3 Hermeneutisk pedagogik och lek  
 
Den grundläggande idén i hermeneutisk pedagogik är intresset för att barn ska nå självförståelse 
och därmed mognad. Det innebär att barnet ska förstå att det verkar i ett sammanhang och att det 
präglas av dess bakgrund. Barnet är en del av en större helhet. Det innebär inte att barnet 
reduceras till en anonym entitet i ett kollektiv, barnet ska förstås som ett enskilt subjekt med 
egna intentioner. I min framställning av den hermeneutiska pedagogiken lyfte jag fram två 
företrädare, den norske filosofen Hans Skjervheim och den svenska pedagogikteoretikern Ulf 
Janson. Skjervheims menar att pedagogen och barnet ska befinna sig i en relation av dialog som 
jämlikar. Det viktiga för Skjervheim är att barn inte reduceras till någon slags 
inlärningsautomater som pedagogen förser med kunskap och information, utan att lärande och 
uppfostran sker i en dialog, där även barnets intressen bemöts med respekt. Även Ulf Janson 
lyfter fram dialogens roll i pedagogiken lärande och fostran kräver att barnet möts och att även 
barnets perspektiv på tillvaron respekteras och inte ignoreras.  
 

5.3.1 Hermeneutisk pedagogik och lekens värden  
 
Jag kommer nu undersöka hur den hermeneutiska pedagogiken förhåller sig till den teori om god 
lek jag har presenterat och dess tre komponenter, frivilligheten, avskildheten och 
meningsfullheten.  

När det gäller frivilligheten tycks det som om den hermeneutiska pedagogen har stor respekt 
för barnets vilja och intentioner. Barnet får själv avgöra vilka lekar den vill initiera och delta i. 
Samtidigt finns det hos den hermeneutiska pedagogen ett utrymme att locka barnet till den 
pedagogiska leken om den syftar till att skapa självförståelse för barnet och bidrar till insikten 
om att den lever i större sammanhang där andra människor ska respekteras eftersom det är del av 
samma verklighet.  
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Avskildheten är inte heller något problem för den hermeneutiska pedagogen. Barn kan behöva 
utrymme och miljöer för att uttrycka sin kreativitet och lära känna sig själva genom sin lek. 
Samtidigt tillåter den hermeneutiska pedagogikens betoning av helheten och miljön att barn 
måste tillrättavisas när deras lek stör eller skadar andra.  

Att barn får finna sin egen mening i leken och att leken är betydelsefull är något som den 
hermeneutiska pedagogen fullt ut respekterar. Det är förmodligen så att den hermeneutiska 
pedagogen har ett stort intresse av barnets lek och kanske rent utav kan erbjuda sig att hjälpa till 
att utveckla den på olika vis. Det är möjligt att den hermeneutiska pedagogen kan finna vissa 
innehållsmässiga problem i lekar. Det kan vara så att visa lekar uttrycker en aggressivitet eller 
drag av extrem självupptagenhet som kan betraktas som skadlig för barnet eller dess omgivning. 
Lekteman som rör våld och förtryck, kanske inte skapar större självförståelse, utan snarare 
avlägsnar barnet från sig själv och sin miljö. Det är svårt att avgöra vilket utrymme den 
hermeneutiska pedagogiken ger åt någon typ av paternalism här, men det är rimligt att anta att en 
vuxen person kan avgöra när en lek går överstyr.  
 

5.3.2 Hermeneutisk pedagogik och lektyper 
 
Den hermeneutiska pedagogiken påbjuder i någon mening en ödmjukhet inför barnets lek. 
Dessutom tycks den peka mot att leken kan bringa självförståelse för den lekande. Låt mig visa 
hur detta fungerar genom att se till de olika typerna av lek.  

I övningsleken kan den hermeneutiska pedagogen uppmuntra till en självförståelse om varför 
det projekt man genomför är viktigt, intressant eller roande. Det här kan exempelvis bidra med 
en förståelse av barnets självuppfattning och ställa frågor som: varför vill jag genomföra just 
denna övning? Valet av projekt kan här ses mot en sådan bakgrund, som pojke respektive flicka 
kan man se till varför man just vill engagera sig i den här övningsleken, kan det ha något att göra 
med att man är pojke respektive flicka och i så fall varför. En genus- pedagogik kan definitivt 
vara förenlig med ett hermeneutiskt pedagogiskt förhållningssätt.  

Varför leken har just det innehåll den har är även en fråga som kan ställas i samband med 
fantasileken och även här kan det vara förenligt med exempelvis en förståelse av genus/kön och 
lek. Varför kretsar vissa barns lekar kring somliga teman och andra barns kring andra och kan 
pedagogen i någon mån tillsammans med barnet finna en förståelse för varför detta är viktigt. I 
den fria fantasileken låter man barnet utrycka sina egna intentioner och sin upplevelse som ett 
subjekt. Barnets ska också förstå sin del i en helhet, att det finns andra subjekt med egna 
intentioner som verkar i samma verklighet. Det är därför viktigt att pedagogen kan gå in och 
avstyra en lek där intoleransen mot andra bli för påtaglig, där de egna intentionerna är så starka 
att de går ut över andra.  

I den pedagogiska leken kan också barnens intressen tas tillvara genom att tillsammans försöka 
förstå deras intentioner gentemot deras sociala och kulturella bakgrund. Intressanta 
meningsutbyten och ömsesidig förståelse för olikheter genom leken är här möjlig.  

I regelleken kan även här förståelsens sammanhang ventileras och fördjupas. Varför leker vi 
efter dessa regler? Är det något vi gemensamt vill uppnå? Är frågor som diskuteras i samband 
med leken.   

Det tycks inte som om den hermeneutiska pedagogiken kommer i konflikt med mitt krav på 
respekten av barns autonomi rörande leken. Den hermeneutiska pedagogiken har drag 
gemensamma med reformpedagogiken och tycks blanda respekten för barnets egenvärde som 
person med en förståelse av att det verkar i ett större sammanhang. Intresset för barnets egen 
tankevärld och kreativitet möts med respekt om den vuxne eller pedagogen kan diskutera val av 
lekteman och de problematiska ämnen som ibland kan behandlas i framförallt fantasileken.     
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5.4 Emancipatorisk pedagogik och lek  
 
Den emancipatoriska pedagogikens huvudtänkare är den brasilianske pedagogen Paulo Freire. 
Inspirerad av Frankfurtskolan menade han att pedagogens uppgift är att hjälpa barn att formulera 
sin egen kunskap och sin egen världsbild. Undervisningen ska syfta till att frigöra barnet från 
rådande sociala och kulturella strukturer, att få barnet att se sin roll i ett samhälle som vill att 
barnen fogar sig utan motstånd och reflektion. Pedagogen och barnets relation ska präglas av 
dialog, inte av hierarki, de är jämställda. Samtidigt ska pedagogen vara politiskt medveten, denne 
ska ha en klar uppfattning om hur samhället bör vara beskaffat. Pedagogen ska hjälpa barnet att 
bli politiskt medvetet.  
 

5.4.1 Emancipatorisk pedagogik och lekens värden  
 
Jag tänker nu undersöka hur den emancipatoriska pedagogiken förhåller sig till de värden jag 
velat koppla till lek, det vill säga frivilligheten, avskildheten och meningsfullheten.  

Det kan tyckas som om den emancipatoriska pedagogiken utan vidare skulle omfamna lekens 
frivillighet. Barnet får utrycka vem det är och själv välja att delta i eller initiera leken. Den 
emancipatoriske pedagogens inställning till barnets frivilliga deltagande i leken beror lite på vad 
det är för lek, vad lekens innehåll är. Lekar som mycket tydligt befäster rådande strukturer och 
tycks vara bekräftande av dem faller lätt i onåd hos den emancipatoriske pedagogen. Barn som 
initierar leken �Mamma, pappa, barn� på ett vis som bekräftar en rådande könsmaktsordning och 
könsroller, riskerar att drabbas av den emancipatoriske pedagogens klåfingrighet, eftersom 
barnen här måste befrias från de rådande strukturerna.  

När det gäller avskildheten är det även här tänkbart att den emancipatoriske pedagogen har stor 
förståelse för barnets behov av avskildhet och utrymme för att leka sin lek. Det är även tänkbart 
att en emancipatorisk pedagog har en bättre insikt i att se hur olika lekmiljöer kan vara 
begränsande för barnens kreativitet. Olika lekinrättningar kan tänkas vara begränsade för det 
barn vill uttrycka eller styrande i hur leken formas. Men även här riskerar den emancipatoriska 
pedagogen hänge sig åt paternalism rörande leken. Några barns krigslek uppskattas inte därför att 
leken utrycker det rådande samhällets syn på våld och möjligen även könsroller.    

När det gäller meningsfullheten visar sig återigen den emancipatoriska pedagogikens 
paternalistiska tendenser. Om barn finner lekar meningsfulla som bekräftar eller stärker den 
rådande ideologiska ordningen i ett samhälle, är det något fel på den menigsfullheten, den är 
falsk. Den emancipatoriska pedagogen ska vägleda för att finna en meningsfullhet som är genuin 
i barnets sociala situation, som säger något om vem det är.  

Vid en första anblick kan den emancipatoriska pedagogikens omfamning av det antiauktoritära 
lärandet tyckas vara starkt förenligt med den fria leken, men vid en närmare undersökning är jag 
inte lika säker. Den emancipatoriska pedagogiken vill befria barnen eller göra det genuint kritiskt 
till de rådande samhällsidealen och den dominerande ideologin. Det tycks som om den 
emancipatoriska pedagogiken här menar att barnen inte kan genomskåda detta själva, det är 
snarare pedagogen som bär på en mer eller mindre mystisk insikt om hur förhållandena i det 
rådande samhället egentligen ser ut. Vi kan här ana att den fria leken måste renas från de inslag 
som egentligen styr den. Rådande könsroller, ekonomiska system och politiska värderingar som 
behandlas i barnens lek kan exempelvis vara �patriarkala�, �ge uttryck för hänsynslös 
exploatering av lönearbetare� eller bara �allmänt reaktionära.�  
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5.4.2 Emancipatorisk pedagogik och lektyper  
 
Låt mig visa på hur den emancipatoriska pedagogiken föhåller sig till de olika typerna av av lek. 

I övningsleken blir det en kritisk fråga om varför ett projekt ska genomföras. Det kan vara ett 
lekprojekt som utmanar den rådande ideologiska strukturen och därmed kan vara befriande för 
barnet, men det kan även vara fallet att exempelvis en pojkes kojbyggande kan tolkas som ett 
uttryck av en stereotyp och förtyckande bild av vad pojklekar är. På ett liknande vis kan en 
flickas broderier ses som ett utryck för en stereotyp kvinnobild. Det här kan tyckas vara positivt i 
den meningen att pojkar och flickor kan ges en förståelse av vilka begränsande förväntningar 
som finns på dem, men ett sådant förhållningssätt kan även förstås som pedagogens förtryck 
gentemot barnet. Den emancipatoriska pedagogikens anspråk att frigöra barnen från den rådande 
och förtryckande ideologins strukturer stimulerar i sig till en slags kontroll eller styrningen av 
barnens val av övningslek, att pedagogen, färgad av sin egna politiska övertygelse, försöker 
begränsa utrymmet för lekandet för att gynna ett slags jämställdhetsprojekt på det enskilda 
barnets bekostnad. Det är inte förenligt med den lekautonomi jag har argumenterat för.  

Den emancipatoriska pedagogikens problem med övningsleken återkommer även i 
fantasileken. Den emancipatoriska pedagogen kan här vilja försöka manipulera och styra 
innehållet i leken för att det gynnar ett politiskt projekt gentemot den rådande ideologiska 
strukturen. Flickor och pojkar tillåts inte leka efter intressen, utan tvingas konstant anpassa sig 
till de pedagogen anser är befriande lek men den överhängande risken att barnets intresse för att 
leka överhuvudtaget försvinner.  

Den pedagogiska leken blir här givetvis ett gott verktyg för att försöka stimulera barnen till lek 
där kritik av och frigörelse ifrån den rådande ideologin kan göras. Den emancipatoriske 
pedagogen iakttar barnen och ser vilka strukturer och maktordningar som underkuvar dem. 
Genom den pedagogiska leken kan barnen få upp ögonen för vad som förtrycker dem.  

Regelleken bör betraktas misstänksamt av den emancipatoriska pedagogen, någon annan än 
barnen har förutsättningarna för hur reglerna i leken byggts upp. Många spel och idrotter kan 
innehålla förtryckande inslag vilket underkuvar barnen istället för att frigöra dem. Det kan vara 
idrotter eller spel som underbygger stereotypa könsroller och begränsa barn att tvingas acceptera 
att de är �förlorare� eller �saknar talang�. Poängen är att det är andra som har formulerat 
reglerna, inte barnen själva (med hjälp av den emancipatoriska pedagogens goda intentioner), 
vilket alltid ska betraktas med misstänksamhet.           

   Den emancipatoriska pedagogikens sympatiska drag ligger främst i att den vägrar acceptera 
att barn ska finna sig i påtvingande och begränsande sociala roller. Framförallt ur jämställdhets- 
och genusperspektiv finns här ett utrymme stimulera barnen att genomskåda inskränkande 
stereotypa ideal vad det gäller kvinnligt och manligt. Det stora problemet med den 
emancipatoriska pedagogiken är etiskt. Det paternalistiska draget att inte fullt ut respektera barns 
integritet och självbestämmande och idén om att få barnen att genomskåda den �livslögn� som 
ett �kapitalistisk� eller �sexistiskt� samhälle indoktrinerar dem till igenom att visa på pedagogens 
insikter om strukturella maktordningar är mindre sympatiskt. Det finns här en motsättning mot 
att acceptera barns autonomi rörande leken, som jag menar präglas av en fri gestaltning 
oberoende av de vuxnas konventioner och ideologiska ställningstaganden.  
  

5.5 Förskolan, leken och barns autonomi  
 
Jag kommer nu att analysera och presentera värdegrunden för den svenska förskolan så som den 
är presenterad i läroplanen. Jag ska nu underdersöka hur den svenska förskoleverksamheten ser 
på barn och deras lek utifrån de direktiv den har från läroplanen. Därefter ska se efter om vi kan 
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spåra de i första kapitlet presenterade pedagogiska perspektivens värden i förskoleverksamheten 
och dess direktiv.  
 

5.5.1 Värdegrunden i svensk förskola  
 
Den svenska förskolans läroplan bygger på skollagen. Läroplanen slår fast att den svenska skolan 
vilar på demokratins grund och värderingar. Det innebär både ett individperspektiv där varje 
människan egenvärde tas i beaktande samt respekten för den gemensamma miljön. Den svenska 
förskolan ska förankra det svenska samhällets värden hos barnen. De värdena är människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
könen samt solidaritet med svaga och utsatta.  
I följande förklaras de olika värdena i läroplanen:163 
  

• Frihet avser att barnet ska ha en möjlighet att säga ifrån till sådant som de av någon 
anledning inte vill, det är således en negativ frihet.  

 
• Integritet avser här att barnen ska ha en möjlighet till en egen sfär där de själva får 

bestämma.  
 

• Lika värde avser att ingen ska diskrimineras oavsett åsikter eller irrelevanta egenskaper.  
 

• Egenvärde avser respekten för varje enskild person.  
 

• Jämställdhet innebär att alla har samma rättigheter och skyldigheter.  
 

• Solidaritet avser att vara beredd att hjälpa och stödja andra människor, att ha ansvar för 
det gemensamma.   

 
Att de vuxna i verksamhetens beteenden är förankrade i dessa värden är viktigt för att barnen ska 
ta till sig värderingarna enligt läroplanen. Andra värden är förståelse och medmänsklighet där 
toleransen är ett viktigt inslag som en förberedelse för det mångkulturella samhället.    

Något som är värt att notera när det gäller den svenska förskolans läroplan är just att leken som 
särskild aktivitet inte tillsätts något större värde eller betydelse, något som vi måste finna 
märkligt eftersom leken tycks inneha en central roll i barnets liv. Samtidigt bör jag här påpeka att 
sådant som individens egenvärde, frihet och integritet betonas. Det är värden som jag tidigare 
hävdat är förknippade med barns lek.    
 

5.5.2 De pedagogiska perspektivens förankring i den svenska förskolans värdegrund  
 
Vi ska nu se efter hur de fyra pedagogiska perspektiv som jag presenterade i det inledande 
kapitlet förhåller sig till den svenska förskolans värdegrund. Det rör sig om den analytiska 
pedagogiken, reformpedagogiken, hermeneutisk pedagogik samt emancipatorisk pedagogik. 
 
 
 

                                                
163 Eva Wiklund, �Värdegrunden�  i Eva Wiklund red. Värdegrunden i förskolan (Stockholm 2000), pp. 9ff 
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5.5.2.1 Den analytiska pedagogiken och förskolan  
 
Den analytiska pedagogiken har en tämligen dålig förankring i den svenska förskolans 
värdegrund och läroplan. Det faktum att den svenska förskolan har en värdegrund som inte vilar i 
en strikt empirisk-rationell vetenskaplig undersökning, utan består av ställningstaganden och 
påverkar det pedagogiska arbetet tycks utestänga den hårdföra analytiska pedagogiken med dess 
krav på vetenskaplighet och objektivitet.  

Ser vi lite mindre strikt och mer nyanserat närmar sig ofta den analytiska pedagogiken den 
reformativa, men med en större tillförlitlighet till sociologin och barnpsykologin. Det är klart att 
sådana antaganden finns i förskolans läroplan, men denna bör snarare ses som ett värdemässigt 
ideologiskt dokument som försöker bringa en konsensus rörande antaganden för verksamheten. 
Det är även på sin plats att här nämna att både den analytiskpedagogiska traditionen och 
reformpedagogiken (främst hos Fröbel och Dewey) kan ses som idémässiga inspiratörer till hur 
vi i Sverige har byggt och utformat vår barnomsorg. Det gemensamma intresset för vad 
vetenskapen och pedagogisk expertis kan tillföra i offentlig eller samhällelig fostran av nationens 
till åldern yngsta medborgare.   
 

5.5.2.2 Reformpedagogiken och förskolan  
 
Reformpedagogiken tycks däremot har fått ett mycket större genomslag i värdegrund och 
läroplan. Ett väsentligt skäl till att vi har format en förskola överhuvudtaget är Fröbels idé om 
kindergarten. I demokratins anda utvecklas det pedagogiska arbetet och värden som integritet 
och självbestämmande får en central plats för att ge en etisk grogrund för goda samhälls- 
medborgare som känner både egenvärde och ansvar. Det tycks som att Deweys program finns 
här någonstans. Det handlar både om att respektera och bejaka barnet som individ, men även 
barnets funktion som samhällsaktör. Den särartssyn som gäller könen hos alla de tänkare jag 
presenterat i denna tradition finns inte presenterad i läroplanen, vilken hyser en jämställdhets- 
uppfattning av ett mer likhetsfeministiskt slag. Det innebär tyvärr inte att sexistiska tros- 
föreställningar inte kan omhuldas av förskolepersonal eller att institutionen som sådan inte kan 
vara ojämställd och begränsande för barns möjligheter att fritt utvecklas efter sitt eget intresse.     
 

5.5.2.3 Den hermenutiska pedagogiken och förskolan  
 
Den hermeneutiska pedagogiken kan även den spåras i läroplanen. Begrepp som �solidaritet� 
och �förståelsen och ansvaret för omgivningen� har en holistisk prägel där barnet ska få en 
förståelse för att det ingår i ett större sammanhang. Miljötänk och förståelse av andra kulturer 
finns här men även en ambition om att ge en förståelse av det egna.   
 

5.5.2.4 Den emancipatoriska pedagogiken  
 
Den emancipatoriska pedagogiken är även den presenterad i läroplanens betoning på 
bekämpningen av könsroller och samhällets förtryckande patriarkala ideal som likriktar barnen. 
Jämställdheten är en viktigt projekt angivet i läroplanen, men som tidigare nämnt är det tveksamt 
om detta, trots intresset för genuspedagogik, genomförs i önskvärt utsträckning i de svenska 
förskolorna.  
 



  

 99

5.5.2.5 Idékonflikter i förskolan  
 
Är den eklekticism av olika filosofiskpedagogiska riktningar i den svenska förskolan friktions- 
eller konfliktfri? Jag vill påstå att den inte är det. Vid en ytlig betraktelse kan de se ut som om att 
de olika värden som omhuldas av de olika traditionerna kan överlappa varandra, men så är inte 
fallet. Den analytiska pedagogiken får som tidigare nämnt ett mycket litet utrymme och hamnar 
därför i utanför den här diskussionen. Snarare är det de traditionella liberaldemokratiska värden 
som finns i reformpedagogiken som inte problemfritt kan sammanjämkas med hermeneutikens 
och den emancipatoriska pedagogikens mer socialistisk-kollektivistiska drag.  

  Reformpedagogiken finns tydligt representerad i förskolans läroplan. Värden som frihet, 
integritet, egenvärde och barns lika värde finns i den reformpedagogiska idétraditionen redan hos 
Rousseau och Pestalozzi. Jag tror även att en modern reformpedagog skulle godta jämställdhet i 
betydelsen att ingen åtskillnad mellan könen görs. Frihetsbegreppet i läroplanen är tydligt 
negativt, barn ska inte behöva vara med på sådant som de inte vill. Integritet definieras i 
läroplanens som barnets rätt till självbestämmande, det vill säga det jag i denna uppsats kallar 
autonomi. Givetvis finns även solidaritetsbegreppet i någon mening hos reformpedagogerna, 
men förmodligen är solidaritet något mer förknippat med de gemensamma reglerna det vill säga 
läroplanens jämställdhetsbegrepp och förmodligen präglas solidaritet av något som är baserat på 
frivillighet, barns önskan att göra gott för andra barn genom solidariska handlingar.  

  Hos den hermeneutiska och emancipatoriska pedgogiken blir de värden som själv- 
bestämmande mindre betydelsefulla. Jag vill påstå att solidaritet är något som är betydligt mer 
omhuldat i den hermeneutiska och emancipatoriska pedagogiken. Friheten att inte vilja delta i 
gemensamma aktiviteter blir underordnat värdet av ansvaret för det gemensamma. Integriteten 
(eller autonomin) kommer förmodligen på skam om ett barns agerande är i strid för vad som är 
viktigt för det gemensamma. Den hermenutiska pedgogiken utrycker ett större intresse för 
enskilda individer än den emancipatoriska pedagogiken vars fokus ständigt är på orättvisor mot 
en definierad grupp. Jag kan tänka mig att den emancipatoriska pedagogiken saknar intresset för 
att alltid respektera enskilda barns åsikter, ifall de åsikterna är i direkt strid med det frigörande 
projektet. Inte heller har barn rätt att säga ifrån för aktiviteter som gynnar deras frigörande eller 
för den delen egna beslut som inte gynnar det emancipatoriska projektet. Solidaritet blir här 
viktigast, att göra avkall på det egna för att gynna gruppen.  

Jag tycker mig kunna se en konflikt mellan de olika traditionerna i läroplanens begrepp 
�solidaritet� och �jämställdhet�. Reformpedagogen och den hermeneutiska pedagogen tolkar 
troligen solidaritetsbegreppet som om det gäller att skapa en god gemenskap där det 
gemensamma vårdas, även om reformpedagogen och den hermeneutiska pedagogen kan vara 
oense om vad och i vilken utsträckning det är ett gemensamt ansvar. Den emancipatoriska 
pedagogens tolkning av solidaritet går förmodligen längre än så. Det kan röra sig om solidaritet 
med en grupp barn på dagis som har en utsatthet på grund av etnisk eller social bakgrund, vilket 
enligt den emancipatoriska pedagogen motiverar att de andra barnen måste offra mycket av sin 
frihet och integritet för att de utsatta barnen ska befrias från det förtryck som de andra barnen 
upprätthåller genom sina handlingar eller åsikter.  

När det gäller jämställdhetsbegreppet är det luddigt i vad det avser med rättigheter och 
skyldigheter, i synnerhet skyldigheter. Det är rimligt att anta att den hermeneutiska och 
emancipatoriska pedagogen finner skyldigheterna gentemot deras expertis och auktoritet som 
pedagoger eller mot en vid definition av de gemensamma intressena väger tyngre än barns rätt 
till frihet, integritet, lika värde och egenvärde i vissa sammanhang. Samtidigt kan man tänka sig 
att reformpedagogen menar att frihet, integritet, lika värde och egenvärde väger tyngre än 
skyldigheterna mot det gemensamma i vissa fall, kanske till och med till pedagogens initierade 
lekar eller dylikt. Det tycks av förskolans värdegrund finnas ett betydande utrymme för barn att 
få välja att inte delta i gemensamma aktiviteter.       
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5.5.3 Förskolans värdegrund och leken  
 
Läroplanen för den svenska förskolan behandlar egentligen inte lekens som något särskilt, trots 
att det borde vara ett centralt inslag i förskolan, eftersom leken tycks vara av stor vikt för barnen 
och deras välfärd. Leken nämns under rubriken �Förskolans uppdrag� som något som är viktigt 
för barns utveckling och lärande, läroplanen betonar snarare den instrumentella aspekten av 
leken än det genuina värde som lekens aktivitet utgör för barnen. Läroplanen tycks här sakna ett 
barnperspektiv på leken. I det följande beskrivs leken och dess funktion i läroplanen:  
 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 
varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 
lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga 
till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 
skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor 
och erfarenheter.164     

  
Vi kan se att leken dels inte närmare utreds eller förstås, men man tillskriver den några 
funktioner som förskolepedagogen kan ta till vara på för att uppnå förskolans uppdrag att 
utveckla ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Någonstans försvinner den fria 
leken ifrån att behandlas. Det fria gestaltandet och tänkandet i leken som inte är till för a fostra 
goda samhällsmedborgare, utan som i sig är värdefull för barnen, nämns inte i läroplanen. Det är 
möjligt att frånvaron av att närmare gå in på och slå fast värdet av leken för barnet inte betyder 
att fri och meningsfull lek motarbetas vare sig av förskolan som institution eller i själva 
läroplanen. Jag tycker trots det att det ur ett etiskt perspektiv är bekymmersamt. Barn befinner 
sig i ett kommunikativt och maktmässigt underläge gentemot förskoleinstitutionen, det vore 
rimligt att läroplanen bara för att värna barnens intressen även gav ett barnperspektiv på lekens 
värde som meningsfull och välfärdskapande för barnet i dess rena aktivitet.  

  I Eva Johanssons djupintervjuer, presenterade i Värdegrunden i förskolan, upplever barnen att 
de får utrymme att utforma sin egen lek.165 Det skulle vi kunna tolka som om att den praktiska 
pedagogiken i förskoleverksamheten på plats utformas i respekt mot barns önskan att själva få 
styra utformandet och innehållet av deras lek. Det är i så fall något positivt och det är mycket 
möjligt att svenska förskolepedagoger är väl rustade med etisk insikt och lekteoretiska kunskaper 
för att ge barnen detta utrymme att styra sin lek. Det innebär inte att det inte är problematiskt att 
den svenska förskolans läroplan borde ge en tydligare uppfattning och ett ställningstagande om 
hur vi ska betrakta leken, inte minst ur ett etiskt perspektiv. Genom en sådan tydlighet skulle 
pedagoger (med personliga ideologiska projekt av något slag) klåfingrighet rörande barns lek 
kunna begränsas.   
 

5.6 Slutsatser  
 
Vi kan nu se att förskolan åtminstone i dess praktik har en förståelse för den fria leken. 
Reformpedagogiken och den hermeneutiska pedagogiken tycks ha störst genomslag i den 
svenska förskolans läroplan. Det finns även problem med hur den fria leken behandlas, i 
synnerhet utifrån den teori om lek och barns självbestämmande som jag i uppsatsen framlagt.  

                                                
164 Skolverket, Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2006), p. 9 
165 Eva Johansson, �Med små barns ögon� i Eva Wiklund red. Värdegrunden i förskolan (2000), pp. 17ff 
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5.6.1 Lek, pedagogik och ansvar   
 
Den fria leken ges inget särskilt utrymme i läroplanen och det är möjligt att man inte ser detta 
som en strikt pedagogisk fråga, men jag vill här påpekar att den svenska förskole- verksamheten 
bär ansvaret för de allra flesta svenska barnen under den tid de befinner sig i förskolan. Det 
innebär att det krävs ett förtydligande av hur pedagogen ska förhålla sig till barens fria lek, som 
vi har sett är ett alldeles särskilt fenomen i mänsklig aktivitet överhuvudtaget.  

  Jag missänker att det här är den emancipatoriska pedagogiken som har formulerat en 
klåfingrighet rörande barns lek. Klädd i den antiauktoritära pedagogens skepnad vill den 
moderna pedagogiska verksamheten befria barnet från vad som idag ofta betecknas som det 
patriarkala samhällets manipulation genom synpunkter på barns lek och beteenden. Tendensen 
kan vi se rörande aktiviteter i samhället som liknar leken, den fria religiositeten eller den fria 
konstnärens verksamhet. Religiösa traditioner tros inte själva kunna råda bot på sitt patriarkala 
arv och konstnärer och artister som uttrycker patriarkala värderingar eller är provokativa i sin 
konst önskas censureras.      

  Ser vi till förskolans värdegrund står det klart att många av de värden som där lyfts fram 
omhuldar eller verkar i försvar för barns fria lek. Barns rätt till frihet, integritet, egenvärde och 
jämlikhet utgör ett moraliskt skydd mot pedagogers paternalism rörande leken. Det är fullt 
rimligt att det finns gemensamma regler och skyldigheter och gemensamma planerade aktiviteter 
på en förskola. Det är förmodligen även vad många föräldrar förväntar sig att deras barn ska få 
under den tid de är i förskolan. Jag har tidigare varit inne på att barn här i någon mån har 
skyldigheter gentemot de andra barnen och mot förskolepersonalen. Denna tanke är även 
formulerad i läroplanen i och med jämställdhetsprincipen att alla har lika friheter och 
skyldigheter och solidaritetsprincipen, allas ansvar för det gemensamma. Det vill säga barn som 
går till förskolan förmodligen får godta att deras fria lek är begränsad inom vissa tidsramar under 
dagen. Det är om inte annat en praktisk lösning för att verksamheten ska kunna skötas utan att 
total anarki utbryter.  

  Problemet uppstår när pedagogen ingriper och avbryter barns lek under fri lektid. På vilka 
grunder är det försvarbart? Jag har tidigare i min uppsats visat på lekens värde för barnet och 
hävdat respekt för barnets självstyre när det kommer till leken, en aktivitet som barn i de alla 
flesta fall är fullt förmögna att sköta själva. Ser vi till läroplanens värdegrund finner vi även där 
moraliska principer om frihet och integritet som kräver respekt för barnets person och dess 
aktiviteter. Det finns lekar som kan ta sådana vändningar att barnet på grund av begränsade 
kunskaper eller psykofysisk mognad utsätter sig för risker vars konsekvenser det har svårt att 
förutse. Det kan exempelvis hända att ett barn klättar alldeles för högt i ett träd eller riskfyllt övar 
balans på någon lekställning. Det är här fullt rimligt att pedagogen som vuxen och 
ansvarsinnehavare under barnets tid på förskolan avbryter aktiviteter som utgör fara för barnets 
liv och hälsa. Även fantasilekar där våld gestaltas på olika vis kan gå överstyr, lekens våld blir på 
riktigt och barn kränks och skadas. Det ligger här i den vuxne eller pedagogens ansvar att se det 
som händer och ingripa för att förhindra det.  

Ett betydligt svårare område är själva lekens innehåll. En pedagog kan mycket väl ha 
synpunkter på att barn tycks bekräfta stereotypa könsroller eller romantisera våld och förtryck i 
sina lekar. Jag vill påstå att utifrån de värden jag kopplar till lek och utifrån läroplanens betoning 
av barns rätt till integritet och självbestämmande. Det råder här totalförbud för pedagoger att 
utan vidare postulera etiska begränsningar för lekarnas innehåll. Det finns fall där barns lekar 
kan bli kränkande för andra utomstående, om de exempelvis har ett tydligt rasistiskt eller 
sexistiskt innehåll. Det här är alltid svårt och tangerar den ständiga diskussionen som gäller i 
vuxenvärlden kring yttrandefrihet och censur. Det viktiga här tror jag är att diskutera med barnen 
varför de leker som de gör, utan att vara för ifrågasättande. Jag är inte barnpsykolog, men jag vet 
ifrån min egen barndom och från små barn jag själv träffat att de kan vara känsliga för vuxnas 
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oförsiktiga fördömanden. Det ligger i förskolepedagogens ansvar att initiera en sådan diskussion 
där barn får berätta varför de leker som de gör.  
 

5.6.2 Den destruktiva leken   
 
Vuxna frestas ofta att lägga sig i leken och styra över dess innehåll. Ett sådant tillfälle är när barn 
leker krigs- och våldslekar. Vi vill inte se att barnen hanterar föremål och relationer på ett sådant 
vis. Vi vill inte att de ska leka sådana lekar, vi uppfattar sådan lek som destruktiva. Det händer 
inte sällan att vuxna och pedagoger försöker avstyra sådana lekar, men frågan är med vilken rätt 
de egentligen gör detta. Ofta uppfattar vi att krigsleken inte är konstruktiv och vi försöker göra 
någon sorts nyttobedömning på lekens innehåll.   

  Knutsdotter Olofsson och andra lekforskare hävdar att krigsleken är ett sätt att kanalisera 
aggression och upplevelser av våldets närvaro i barnets medvetande.166 Även om krigsleken låter 
hemsk med dödskrik och skjutljud, äger den ofta rum under vänliga former och en förståelse för 
de iblandade barnen i leken är det är spel med roller och en gemensam upplevelse av att närma 
sig våldets fenomen under ordnade former med stor tillit till varandra. Det kan till och med vara 
så att krigsleken är en lek i förbindelse med den etiska dimension av verklighet som barnen 
känner igen i livet. Även krigs - och våldslekar har ett komplext symbolspråk som förstås av de 
lekande barn, de känner de etiska gränserna för leken.  

  Vi har tidigare sett att leken ibland tenderar att spåra ur. Leken kan, när känsliga teman 
behandlas, lätt övergå till förtyck och våld av lekkamraterna. Först och främst så möjliggörs 
lekens autonomi av att barn har med sig viktiga värderingar in i leken som utgör markörer för när 
leken slutar vara lek, men det är även viktigt att den vuxne kan göra bedömningen att gå in i 
leken innan något barn kränks eller skadas. Att hjälpa till att organisera leken till att bli 
konstruktiv, i synnerhet när leken tenderar att innehålla mycket aggressivt beteende. Jag menar 
här att det är viktigt att vara på sin vakt, att inte hamna i frestelsen att ta vilja styra leken mot 
något som man som vuxen uppfattar som nyttigt. Det finns en tendens bland oss vuxna att låta 
pedagogiken vara överordnad barnen, att låta den vuxnes �medvetenhet� om 
�könsmaktsordning� eller �förtyckande ideologi� försöka styra leken i ett destruktivt 
hybrisprojekt där barnen ska uppfostras till goda, �nya� människor som är 
�jämställdhetsmedvetna� eller �antikapitalistiska�. Det här innebär inte att man inte erbjuder 
barnen alternativ och pekar på möjligheter, men framförallt att barnets egna intressen får 
utvecklas i lek och vardag. Den vuxne bör fungera som en inspiratör och en garanti för säkerhet 
för barnen.  

  Att avstyra en lek som spårat ur i våld och förtryck bland de lekande ligger i den vuxnes eller 
pedagogens ansvar. Det gäller att varsamt följa leken och se tecknen på att den går över styr. 
Leken går för långt när barn utsätts för direkt fysisk skada eller behandlas på ett sätt som de inte 
samtycker till. OM leken övergår i att barn kränks eller skadas är det på sin plats att den vuxne 
eller pedagogen avbryter leken och sedan diskuterar vad det var som gick fel. Det finns här en 
möjlighet att skapa samtycke kring vissa värderingar som kan utgöra hinder för skadliga 
vändningar i leken. Genom samtalet kan barnen själva uppmuntras till att ta ansvar för sin lek 
och deras förmåga till självbestämmande över leken ökar.   

 
 

 
 

                                                
166 Birgitta Knutsdotter Olofsson, I Lekensvärd (Stockholm 2003), pp. 110ff 
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6. Slutsatser och diskussion  
 
Jag kommer nu summera och sammanställa mina slutsatser rörande hur vi ska förstå lekens 
fenomen och begrepp och om hur vi ska se på barns autonomi i förhållande till leken.  
 

6.1 Den goda leken  
 
Efter en djupgående undersökning av olika lekteorier (fysiologiska, socialpsykologiska, 
pedagogiska och filosofiska) har jag funnit att inte leken låter sig fångas i någon realdefinition. 
Det finns således flera olika sätt att betrakta och tala om lek i olika sammanhang med olika 
innebörder. I de föreslagna lekteorier som jag har presenterat i denna uppsats har jag värderat 
utifrån tre värden jag menar att vi finner i den goda leken: frivillighet, avskildhet och 
meningsfullhet. Nedan redogör jag nu kortfattat redogöra för dessa tre värden.  
 

1. Frivillighet. Med lekens frivillighet menar jag den frihet det innebär för barnet att gå in i 
en lek. Att leka är ingenting barn i regel tvingas till utan sitt eget samtycke. Leken känns 
igen som något lustfyllt och meningsfullt som barn frivilligt söker sig till och deltar i. 
Leken har visat sig kunna initieras även i de mest ofria och otrygga av miljöer som i krig, 
fängelser eller koncentrationsläger. Friheten präglar barnens lek.  

 
2. Avskildhet. Leken tycks utspela sig i en egen sorts �sfär�, ett annorlunda sorts perspektiv 

på verkligheten där konventioner, sociala roller, normer och även naturlagar testas och 
upphävs. Leken präglas av ett komplext och avskilt symbolspråk och i lekens sfär kan 
både roller och ting både överskridas och transformeras. Leken kan även ske i ett tydligt 
begränsat rum, som en fotbollsplan eller i ett dataspel, där vissa regler följs för att leken 
eller spelet ska vara genomförbart. Avskildheten kräver respekt från omgivningen, leken 
får inte utan vidare störas av de utomstående. 

 
3. Meningsfullhet avser två saker som jag menar är goda i leken. Dels är leken något 

lustfyllt och lustskapande för barnet, leken är roande. Leken kan bestå i tillsammans att 
bygga en koja eller ett roande spel med möjligheten att vinna och risken att fölora. Leken 
tycks även innebära meningsfullhet i en djupare mening. Barnet får här möjligheten att 
försöka förstå och skapa mening i den vuxen värld det betraktar och kommer i kontakt 
med, men även förstå sin egen existens, dess problematik och villkor.  

 

6.2 Barns autonomi  
 
De aspekter som känns igen i leken är relaterade till att barn tillkänna ges någon sorts autonomi, 
självstyre, när det kommer till leken. Leken, buren av dess deltagare, tycks ibland ha en sorts 
moralisk barriär, där utomstående inte utan vidare kan lägga sig i och manipulera leken.  

  Jag har i min uppsats presenterat två olika autonomibegrepp som båda är användbara i 
förhållande med barns lek:  
 

• Autonomi innebär förmåga till självstyre. Denna förmåga kan i sin tur förstås på tre 
olika vis:  
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• (1a) Att vara autonom innebär att besitta de förmågor som krävs för självstyre. Jag avser   
här förmåga att formulera preferenser, vara verklighetsförankrad och har förmåga till 
rationellt tänkande (att inte dra inkonsistena handlingsslutsatser och kunna värdera 
sanningsanspråk och sannolikheter i samband med grunder för och följder av 
handlingar).  

 
• (1b) Att besitta tankefrihet, det vill säga att inte vara indoktrinerad.   

 
• (1c) Att vara autonom innebär att ha det miljömässiga och sociala utrymmet att agera 

självstyrande, samt ha tillgång till och kunna tillgodogöra sig den information som krävs 
för att idka självstyre.  

 
• Autonomi innebär rätten att få vara självstyrande, denna rätt kan förstås (motiveras) på 

tre olika vis.  
 
• (2a) Rätten till självbestämmande har en instrumentell funktion i det att den ger 

möjligheter för personer att utveckla de förmågor som gör dem autonoma enligt (1a).  
 
• (2b) Det intrinsikala värdet i rätten till självbestämmande. Personer har en rätt till att 

bestämma över sig själva oavsett vilka förmågor kapaciteter (1a), tankefrihet (1b) eller 
tillgång till information och rörelsefrihet (1c).  

 
• (2c) Autonomi är inte ett absolut begrepp, även autonomiinkompetenta (enligt 1) kan 

vara autonoma inom områden som de behärskar.   
 
Autonomi 1 har en empirisk premiss, där vi i någon mening kan ställa upp kriterier och avgöra 
om individer verkligen är autonoma. Jag har i min uppsats vänt mig till moralpsykologerna för 
att se om de kan tillgodoräkna barn autonomi av typ 1. Det har visat sig att moralspsykologerna 
faktiskt menar att barn besitter dessa egenskaper, åtminstone i dess grunder. Barn resonerar kring 
moraliska frågor och tycks kunna skilja vad som är en etisk fråga ifrån vad som är social norm. 
Denna autonomi kräver även att barn har en empatisk förmåga och att de vuxna pekat på de 
värden som möjliggör gemenskaper, som lek exempelvis.  

  När det gäller autonomi av typ 2, har jag på bland annat grundval av moralspykologin 
argumenterat för att behandla barn respektfullt och låta dem styra över det de förmår styra över, 
precis som med vuxna. Även barn har rätt till att delvis bestämma över sitt liv, att ta bra och 
dåliga beslut. Att respektera barn enlig autonomi (2a) innebär att tillåta barn utvecklas till vuxna 
självständiga personer enligt (1a). Barnen får träna upp att formulera preferenser, 
verklighetsförankring och rationellttänkande, förmågor de behöver för att tillfullo har förmågan 
att agera autonomt. Autonomi (2b) innebär här att barn respekteras i den mest grundläggande 
betydelse som en jämlik med rätt till sin egen person. Barn får inte behandlas hur som helst och 
får framförallt inte tvingas till sådant som de inte vill. När det kommer till barn är ibland 
paternalism befogad från föräldrar och vuxna när barnets omdöme sviker och de saknar den 
kunskap och insikt som krävs för att värna sina egna intressen. Det finns området som barn 
behärskar att välja själv över enligt autonomi (2c). Barns egen lek är ett sådant område.     
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6.3 Barns autonomi och lek  
 
Det tycks som om barn i allmänhet bär tillräckliga förmågor för att själva få styra över sin lek. 
De kan umgås i större gemenskaper, visar upp empatiska förmågor, kan resonera kring vad som 
är rätt och fel. Barns självständighet bör också beaktas så långs som möjligt, om leken är något 
de kan hantera (vilket är fallet), så ska de få utforma sin lek utan vuxna eller pedagogers direkta 
inblandning. Leken tycks även utveckla barns möjligheter att bli självständiga och goda vuxna 
med förmåga att ta ansvar för sig själva och sin omgivning. De lekteorier jag presenterade i 
kapitel 2 visade alla på hur leken är ett led i hur barn utvecklas till att bli goda vuxna.  
 

6.4 Pedagogik och förskoleverksamhet  
 
Jag har visat att den svenska förskolan är mån om att värna om barns integritet och självstyre. 
Djupintervjuer har visat att barn upplever att de får mycket fritt utrymme att få utforma sin lek 
och styra den.  

Något mer oroande som jag har noterat är att den svenska förskolans läroplan inte närmare 
analyserar leken eller ger den ett särskilt erkännande och utrymme. Leken behandlas mest på 
grund av dess pedagogiska effekter och kvaliteter, inte för att det är en aktivitet som barn 
upplever som meningsfull och värdefull. Det finns säkerligen skäl till att inte närmare analysera 
och definiera leken i läroplanen, men det tycks i allt för mycket lämna öppet för pedagogens 
möjliga värdering och manipulering av lekens innehåll. Samtidigt bör det påpekas att förskolans 
läroplan mycket tydligt uttrycker vikten av att respektera barns frihet och integritet när de vistas 
förskolan.   

En annan oroväckande tendens rörande synen på barns autonomi och lek är det genomslag som 
en del av vuxenvärldens ideologiska projekt får i utformandet av förskole- verksamheten. Ser vi 
exempelvis till intresset för jämställdhet och feminism kan en ideologisk iver att bringa friare 
könsidentiteter hos våra barn lätt slå fel. Det är svårt att för någon som värnar om jämställdhet 
som obestridligt och grundläggande värde för vår gemenskap, att ställa sig negativt till att barn 
inte begränsas till aktiviteter och beteenden som förknippas med traditionella könsroller, men det 
finns skillnader i synen på barns egen förmåga och vilja att få vara vilka de vill vara. I den 
pedagogiska tradition som jag har benämnt som den emancipatoriska finns det en tendens att 
vilja gå in och styra för att barn ska kunna ställa sig kritiska till den rådande ideologi som 
behärskar samhället. I leken kan traditionella könsroller och ojämställda förhållanden befästas 
istället för att behandlas, vilket utifrån ett �medvetet� vuxenperspektiv ska behandlas. Jag menar 
här att man inte ser barns egna möjligheter att reflektera över sin tillvaro och att få leka med 
vuxenvärldens stereotyper och schabloner. Vi behöver inte tvinga på barnen någonting utan låta 
dem få närma sig verkligheten ur sitt eget perspektiv.  
 

6.5 Leken och det goda samhället  
 
Barnens fria lek symboliserar en ohämmad och fruktbar kreativitet. Denna kreativitet kan vi även 
se i den frisinnade religiösa spekulationen i tydningen av livets villkor och i den fria konstnärens 
lek med de konventioner vi omfattar. Leken behöver på intet sätt vara skadlig för de 
konventionella värden som utgör grunden för vår gemenskap, snarare kan de ur ett annorlunda 
perspektiv bli betraktade och synliggjorda för allmän beskådan.   

  Jag menar att barns fria lek även ska vara en ohämmad och fruktbar aktivitet som ger dem 
möjligheten att reflektera och experimentera med den existentiella och moraliska problematik 
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som vi möter i det mänskliga livet. Barn ska i denna lek få undslippa den vuxnes auktoritära 
värderingar och synpunkter på leken.  

  Att barn ges möjligheten att leka fritt och själva få reflektera och utrycka sin förundran inför 
tillvaron är ett sundhetstecken för det samhälle där detta får ske. Denna fria, meningsfulla och 
roande leken hör hemma i och banar vägen för det goda samhället.  
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