
      

Lekens väsen 
och hotet mot lek i det moderna samhället 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Sofia Jynnesjö 
Handledare: Jonas Lindblom 
Examinator: Mohammadrafi Mahmoodian 
Kandidatuppsats i sociologi (SSO116) 
Akademin för Hälsa, vård och välfärd 
Mälardalens högskola 
Vårterminen 2014 
 
 

      



1 

 

Sammanfattning 
I den här hermeneutisk-fenomenologiska litteraturstudien undersöker jag lekens väsen samt 

lekens väsen i förhållande till det moderna samhället genom att analysera vad lek är och 

därefter ställa lek i förhållande till några av modernitetens strukturerande former. Litteraturen 

är hämtad från olika vetenskapliga discipliner såsom sociologi, filosofi, psykologi, pedagogik 

och kulturhistoria. 

 

Studien pekar på att lek är ett djupt mänskligt behov, något primärt och grundläggande. I 

fråga om lekens väsen och dess kännetecken har följande essenser framträtt: Först och främst 

är lek aktivt erfarande. Det aktiva erfarandet leder till överbryggande av dikotomier. Tanke 

och känsla förenas, den subjektiva och den objektiva världen förenas och människor förenas.  

 

Vidare framhåller studien att moderna tendenser som den positivistiska kunskapssynen, 

målrationalitet, abstrakt socialitet och kapitalism bidrar till objektivering, fragmentering, 

meningsbortfall och  alienation vilket  utgör ett hot mot lekens väsen. Lek reduceras således i 

det moderna samhället trots att lek fungerar både skyddande och läkande mot objektivering, 

fragmentering och meningsbortfall, då det bidrar till ett aktivt aktörsskap, överbryggar 

dikotomier och skapar ny mening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning…………………………………………………………………………………...3 

1.1 Disposition..............................................................................4
      

2. Lekens väsen……………………………………………..………………………….…...5 

2.1. Lek är aktivt erfarande................................................................5 
2.2. Lek förenar dualismer.................................................................9 

2.2.1. Lek förenar tanke och känsla 

 2.2.2. Lek förenar den subjektiva och den objektiva världen 

2.2.3. Lek förenar människor  

 

3. Språklig kategorisering – ett hot mot lek?……………………..……..17 
 

4.   Lek och objektivering i det moderna samhället…………………….20 

4.1. Lekens väsen och positivism........................................................20 
4.1.1. Det positivistiska projektet 

4.1.2. Positivism och lekens väsen 

4.1.3. Lek utgör ett skydd i ett positivistiskt präglat samhälle 

4.1.4. Lekens väsen och disciplinering 

4.1.5. Michael Foucault och avskiljningens historia 

4.1.6. Disciplineringsprocessen och lekens väsen   

4.2. Lekens väsen och målrationalitet..................................................28 
 4.2.1. Max Weber och den målrationella rörelsen 

 4.2.2. Den målrationella rörelsen och lekens väsen  

4.3.  Lekens väsen och abstrakt socialitet.............................................32 
4.4.  Lekens väsen och kapitalism.......................................................34 
 4.4.1. Det kapitalistiska systemet 

 4.4.2. Lekens väsen och uppdelning av tid och rum 

 4.4.3. Lekens väsen och den nya kapitalismen 

 4.4.4. Lekens väsen och konsumtion 

 

5. Lek som livsform - slutsatser…………………………………………………...39 

 

6. Referenslitteratur………………………………………………………………….....42 
 

 

 

 

 

 
 



3 

 

1. Inledning  
 

I den här uppsatsen undersöker jag leken utifrån ett hermeneutiskt-fenomenologiskt 

perspektiv.
1
 Det betyder att jag kommer att anknyta till både hermeneutiska grundtankar om 

förståelse, tolkning och mening liksom till fenomenologiska grundtankar om fenomens väsen 

eller essenser. Fenomenologi och hermeneutik används ibland som kompletterande 

perspektiv.
2
 Det gäller också i den här uppsatsen där jag ser fördelar med att kombinera dessa 

båda angreppsätt då båda hjälpt mig att fördjupa förståelsen för lekens väsen. Mitt syfte är att 

läsa, tänka och skriva om leken och dess beståndsdelar och söka ledtrådar gällande lekens 

specifika kännetecken och svara på frågor som: Vad är lek? Vilka kännetecken är utmärkande 

för lek? Vilken funktion fyller lek?  

 

I uppsatsens andra del kommer jag sedan att undersöka lekens väsen i förhållande till det 

moderna samhället. Det gör jag genom att analysera några av modernitetens strukturerande 

former och deras inverkan på lek. De moderna former jag behandlar i uppsatsen är: Den 

positivistiska kunskapsformen med den disciplineringsprocess som följer i positivismens spår; 

Den målrationella, byråkratiska organisationsformen; Interaktionsformen abstrakt socialitet; 

Samt den kapitalistiska formen. Frågor jag ställer med inriktning på ovan nämnda 

strukturerande former är: Hur kategoriseras lek i det moderna samhället? Vilket utrymme har 

lek i det moderna samhället? Vilken funktion fyller lek i det moderna samhället? 

 

Den här uppsatsen utgör vad man brukar kalla för en litteraturstudie. Det betyder att jag inte 

samlat in några empiriska data och studerat ett särskilt sammanhang där lek förekommer. 

Däremot har jag de erfarenheter av lek som jag under livets gång fått mig till livs både 

gällande min egen och andras lekfullhet. Detta ligger också i linje med mitt fenomenologiska 

perspektiv där utrymme ges att använda sin egen upplevelsevärld i sökandet efter kunskap.
3
 

Även om det slagit mig många gånger att göra en egen datainsamling har jag gång på gång 

återvänt till tanken att ett sådant förfarande vore att inskränka lekens betydelse eftersom lek 

finns, eller rättare sagt, kan finnas överallt. Då mitt syfte varit att utveckla en ökad förståelse 

för lekens väsen, och därpå undersöka leken i förhållande till det moderna samhället, har jag 

sökt finna litteratur som är ändamålsenlig för uppgiften. För att vidga min hermeneutiska 

förståelsehorisont
4
 kring lekens väsen har jag använt mig av litteratur från olika vetenskapliga 

discipliner såsom sociologi, filosofi, psykologi, pedagogik och kulturhistoria. Nedan 

presenterar jag ett urval av de tänkare, teorier och böcker som haft tongivande betydelse i det 

här arbetet.  

 

För att få större kännedom om den hermeneutiska metoden och fenomenologins ideér kring 

essenser har jag särskilt använt mig av böckerna ”Reflective Lifeword Research” av Karin 

Dahlberg, Helena Dahlberg samt Maria Nyström och ”Phenomenological Research Methods” 

av Clark Moustakas. Fenomenologisk teori har även varit behjälplig för förståelsen av lekens 

väsen och här har Jan Bengtssons bok ”Sammanflätningar” varit till stor användning. Den 

presenterar två av fenomenologins grundare, Edmund Husserl och Maurice Merleau-Ponty 

och deras teoribildning gällande fenomenologisk filosofi. Läsaren av uppsatsen kommer att 

finna en del begrepp som härstammar från dem. En fenomenografisk bok som också inspirerat 

                                                           
1
 Dahlberg, Karin, Dahlberg, Helena & Nyström, Maria (2008). Reflective Lifeworld research. 2. ed. Lund: 

Studentlitteratur 
2
 Ibid. 

3
 Moustakas, Clark (1994). Phenomenological Research Methods. Thousand Oaks: Sage 

4
, Per-Johan (2007). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: 

Norstedts akademiska förlag 
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undersökningen av leken är ”Om lärande”, författad av Ference Marton och Shirley Booth, 

vilken presenterar en fenomenografisk teori om erfarande, medvetande och lärande. Den 

fenomenologiska och hermeneutiska litteraturen har vidare kompletterats av terapeutisk 

litteratur vilken visat sig värdefull för att fördjupa förståelsen kring frågor som är intressanta i 

förhållande till leken såsom mötet mellan människor, identitet, människans förhållande till sin 

omvärld, trygghet kontra frihet osv. Många som forskar inom fenomenologin är också 

praktiserande terapeuter så det finns även en mer direkt koppling till det fenomenologiska 

perspektiv som valts i uppsatsen.
5
 

 

Med syftet att fördjupa förståelsen kring lekens väsen är det naturligtvis en guldgruva att även 

läsa böcker med teoribildning som handlar om just lek. Här förekommer böcker från olika 

discipliner. Bland de författare och böcker jag vill lyfta fram i denna kategori är Johan 

Asplunds bok ”Det sociala livet elementära former”, vilken bland annat bidragit med 

begreppet social responsivitet. D.W Winnicott har fördjupat sig kring lekens grundläggande 

betingelser i sin bok ”Lek och verklighet”. Bland annat presenterar han sina teorier om det 

mellanliggande området, lekens område mellan det inre subjektiva och det yttre objektiva.  Av 

betydelse för uppsatsen är också kulturhistorikern Johan Huizinga och Lars-Erik Berg som 

bidragit med var sin bok om lek – båda författarna har använt samma titel, ”Den lekande 

människan”. Vidare har Kent Hägglund samlat ett stort antal lekteorier i sin bok ”Lekteorier” 

vilken bidragit med en bredd gällande befintlig teoribildning inom området lek.   

 

Slutligen har en blandad skara böcker använts för att beskriva de ”modernitetens former” jag 

föresatt mig att studera i relation till leken. Gällande positivismen har Bo Eneroths metodbok, 

”Hur mäter man vackert” och Sten Anderssons bok ”Känslornas filosofi” bidragit. Michel 

Foucaults teorier har varit framträdande när det gäller förståelsen för positivismens 

konsekvenser för människan i det moderna samhället. Hans bidrag till den här uppsatsen 

består främst av forskningen angående disciplinering i boken ”Övervakning och 

strafffängelsets födelse”.
6
 Läroboken ”Kapital, rationalitet och social sammanhållning”

7
 har 

utgjort en stabil utgångspunkt i samband med beskrivningen av både 

rationaliseringstendensen och kapitalismen i det moderna samhället, då den fördjupat min 

kännedom om både Max Weber och Karl Marx och deras respektive teorier. Richard Sennetts 

bok ”När karaktären krackelerar” har sedan varit ett viktigt tillskott för ökad förståelse kring 

hur kapitalismen har utvecklats över tid. Interaktionsformen abstrakt socialitet presenteras 

bäst av begreppskaparen Johan Asplund själv i sin bok ”Det sociala livets elementära 

former”.
8
  

 

1.1. Disposition 
 

Efter en inledande sammanfattning redovisas i kapitel ett ovan uppsatsens syfte som handlar 

om att undersöka lekens väsen samt lekens väsen i förhållande till det moderna samhället med 

hjälp av en litteraturstudie. Här sker även en kort presentation av metodansatsen vilken är 

hermeneutisk med fenomenologiska inslag.  

 

                                                           
5
 Den terapeutiska teoribildning som förekommer i uppsatsen har bestått av en psykoanalytisk inriktning med 

Donald W. Winnicott, Jacques Lacan samt en mer existentiell inriktning med Rollo May, Viktor E. och Erich 

Fromm. 
6
 Foucault, Michel (2003). Övervakning och straff: fängelsets födelse. 4., översedda uppl. Lund: Arkiv. 

7
 Boglind, Anders, Eliaeson, Sven & Månson, Per (2009). Kapital, rationalitet och social sammanhållning: en 

introduktion till klassisk samhällsteori. 6., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedt 
8
 Asplund, Johan (1987). Det sociala livets elementära former. Göteborg: Korpen. 
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I kapitel två påbörjas resultatredovisningen vilket inleds med en presentation av vad jag funnit 

vara lekens essens och lekens grundläggande kännetecken. Dessa redovisas i en längre analys 

och innefattar: Lek är aktivt erfarande; Lek överbryggar dualismer - Lek förenar tanke och 

känsla, Lek förenar den subjektiva världen med den objektiva världen, Lek förenar människor 

i mötet.  

 

I kapitel tre delges en bakgrund till hur lek språkligt har kategoriserats i olika delar av världen 

med fokus på hur man i det moderna, europeiska, samhället kategoriserat lek.  

 

I kapitel fyra fördjupas förståelsen av lekens väsen i mötet med det moderna samhället. Flera 

av det moderna samhällets strukturbringande former kan innebära att människan objektiveras, 

alltså behandlas som ett objekt. Det bidrar till upplevelser av fragmentering, alienation och 

meningsbortfall. Med sitt överbryggande, överskridande och meningsskapande väsen hotas 

leken i det moderna samhället, menar jag. 

 

I kapitel fem följer en sammanfattning av resultatet där leken lyfts fram som en 

grundläggande mänsklig livsform.   

 

2. Lekens väsen 
 

Nedan kommer jag i enlighet med uppsatsens syfte att beskriva vad jag funnit vara några av 

lekens grundläggande kännetecken. Utan att vara en fenomenologisk uppsats, vilket hade 

krävt en erfarenhetsorienterad, empirisk undersökning anknyter uppsatsens syfte till den 

fenomenologiska traditionen och dess sökande efter essenser. Detta gör det fruktbart att här 

anknyta till fenomenologin som en teoretisk tradition. Inom fenomenologin talar man om 

essenser, vilket betyder att man är ute efter själva kärnan av ett fenomen, eller fenomenets 

oföränderliga struktur. Fenomenologen Clark Moustakas (1923-2012) skriver att essenser är 

universella och nödvändiga för att ett fenomen ska vara vad det är. En essens är det som 

ligger bakom det som framträder. Essensen manifesteras på olika sätt i verkligheten. För att 

nå ökad förståelse av ett fenomen renodlas essensen genom att de utmärkande kännetecknen 

lyfts fram. Moustakas tar också upp att varje fenomen har många olika essenser och att antalet 

aldrig helt kan uttömmas.
9
 Under läsandets, skrivandets och tänkandets gång har, en i 

fenomenologisk mening, essens mejslats ut som enligt min mening är grundläggande för lek. 

Resultatet bygger både på ställningstagande i förhållande till den litteratur jag läst under 

uppsatsskrivandet men även på de erfarenheter jag själv har av eget och andras lekande. Den 

grundläggande essens som under processens gång framträtt kring lek kallar jag för ”lek som 

aktivt erfarande”. Inom denna essens har ett tema framträtt vilket tar sig uttryck på tre olika 

sätt. Det tema som framträtt är; Leken som överbryggande. Leken som överbryggande tar sig 

uttryck genom att: förena tanke och känsla, förena den inre subjektiva världen med den yttre 

objektiva världen, förena människor med varandra. Nedan följer en beskrivning av leken som 

aktivt erfarande och därefter en presentation av det tema som framkommit.  

 

2.1. Lek är aktivt erfarande 
 

Den brittiska psykoanalytikern och barnläkaren Donald Winnicott (1896-1971) har skrivit:  

 

                                                           
9
 Moustakas, Clark (1994). Phenomenological Research Methods. Thousand Oaks: Sage, s. 100-101. 
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”För att nå fram till lekandets idé hjälper det att tänka på hur upptaget det lilla 

barnet är av sin lek. Innehållet spelar ingen roll. Det som spelar roll är barnets 

nästan tillbakadragna tillstånd, liknande den koncentration man ser hos äldre barn 

och vuxna”.
10

  

 

Winnicotts observation utgör en bra startpunkt för att reflektera kring lekens essens då alla 

sinnen är aktiverade i leken: synen, hörseln, känseln, lukten och smaken. Världen erfars i 

leken med närvaro, koncentration och öppna sinnen. Det kan också vara därför lek så ofta 

förknippas med det lilla barnet. Vi ser på barnet som en specialist när det gäller att vara öppet 

och nyfiket erfarande. Barnet håller på att upptäcka världen, relevansstrukturerna är 

fortfarande väldigt vaga. Vad som av andra tillskrivs särskild mening är ännu inte väletablerat 

hos barnet. Merleau-Ponty (1908-1961), en av förgrundsgestalterna inom fenomenologin, 

talar om att ”Världen är där före all analys”.
11

 Allt är värt att undersökas utan bestämd 

urskiljning. Det som kommer i barnets väg stoppar hon helt enkelt i munnen och undersöker, 

dammråttor liksom mammans kind, liksom den sked som sträcks fram med potatismos: ”- Ah, 

den kan man ju ta i handen och banka med mot bordet, oj vad det låter”. Genom de erfaranden 

barnet gör lär barnet känna sig själv i dialektik med omgivningen. Barnet gör något och 

världen svarar. Merleau-Ponty talar om livsvärlden som ”den värld som är levande närvarande 

i våra varseblivningar och som därmed är oupplösligt förbunden med ett varseblivande 

subjekt.”
12

 Barnet lär känna dammtussen och vet hur den förändras när den blir stoppad i 

munnen samt hur den smakar och känns både som torr och blöt. Barnet lär också känna sig 

själv i mötet med dammtussen då hon erfar hur den upplevs för just henne. I samband med att 

hon slår skeden mot bordet säger pappan som matar: ”– Oj, vad det låter, kan du banka så... 

kan du stoppa skeden i munnen? ...smaka vad gott... mmmm... vad gott!” I samband med att 

barnet stoppar dammtussen i munnen rynkar pappa näsan och säger ”- Blä... usch... det där var 

väl inget vidare”. Pappan lyfter bort barnet och slänger den våta dammtussen i soporna. 

Kanske upplevde barnet en tjusning av att känna dammtussen förändras. Det kanske var 

intresseväckande att ha den i munnen och dessutom ganska gott...potatismoset däremot var 

kanske inget vidare, kändes underligt i munnen och den bästa funktionen för skeden var att 

banka i bordet med, då kände barnet sig upplivat och verksamt.  

 

Alla intryck i leken är aktiva erfaranden inom vad man inom fenomenologin kallar 

livsvärlden. Som vi kan se är den både sinnlig och situerad då den utgörs av vad barnet erfar 

med sina sinnen och genom den mening som ges situationen. Redan här uppstår en diskrepans 

mellan det egna erfarandet av hur dammtussar upplevs av barnet själv och hur dammtussar 

antas upplevas, vilken mening de redan tillskrivits. Livsvärlden är tvetydig och även denna 

tvetydighet kan utforskas genom lek. Förmågan att erfara, eller lekförmågan, bidrar till 

fortsatta öppna och sensibla möten med världen där variationen upptäcks. Merleau-Ponty ser 

den levda kroppen som subjekt, alltså med viljeriktad handling och medvetenhet. Den levda 

kroppen är ständigt med vid randen av allt som kan erfaras, kroppen är inte skilt från 

medvetandet. Människan är sin kropp.
13

 Att leka är att vilja något och att göra det aktivt med 

stor närvaro här och nu. En människa som i hög grad möter världen öppet och aktivt erfarande 

ökar sin förmåga att förhålla sig prövande till kollektiva strukturer, såsom exempelvis de 

kollektiva normer som etablerats kring dammtussar. Barnet blir i högre grad medveten om 

                                                           
10

 Winnicott, Donald Woods (1981). Lek och verklighet. Stockholm: Natur och kultur, s. 90. 
11

 Bengtsson, Jan (2001). Sammanflätningar: Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi. 3., rev. uppl. 

Göteborg: Daidalos, s 69. 
12

 Ibid. s 70. 
13

 Ibid. s 75-82. 
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vem hon är, vad hon känner och vad hon upplever och förlorar inte lika lätt erfarandet av sig 

själv i mötet med världen.   

 

Den existetiellt orienterade psykoanalytikern och filosofen Rollo May (1909-1994) skriver 

om kroppen i ”Modet att skapa” att:  

 

”Jag vill föreslå en ny form av fysiskt mod, nämligen att vi använder kroppen inte 

för att utvecklas till muskelknuttar utan för att öva upp vår sensibilitet. Detta 

innebär att vi övar upp förmågan att lyssna med kroppen. Det gäller som 

Nietzsche uttryckte det, att lära sig tänka med kroppen. Det betyder att värdera 

kroppen som ett medel för inlevelse med andra människor, som ett uttryck för 

jaget som någonting skönt och som en rik källa till lust och glädje”.
14

  

 

Detta är, menar jag, också en beskrivning av hur kroppen i leken ofta förhåller sig till 

livsvärlden. Sinnesupplevelser, känslor och tankar erfars vaket och sensibelt i mötet med det 

som erfars.  

 

Leken som aktivt erfarande relaterar också till kroppen. Att människan är sin kropp kan 

tyckas självklart. Trots det är en uppdelning mellan kropp och själ, eller känsla och tanke, 

vanligt förekommande i allehanda situationer. Filosofen och psykoanalytikern Erich Fromm 

(1900-1980) berättar i sin bok ”Att ha eller att vara”, att en språklig förändring har ägt rum 

där ”att ha” till stor del ersatt ”att vara”. Bland annat har substantiven ökat och verben 

minskat i vårt användande av språket. De processer som sker i oss, i våra kroppar, kan bli 

förlagda till något utanför oss själva.
15

 Till exempel kan medvetandet betraktas som något 

som existerar skilt från kroppen – att vi ”har” ett medvetande i stället för att vi ”är” medvetna.  

 

Åter till dammtuss-situationen. Den medvetna uppmärksamheten är alltid vänt mot något, i 

det här fallet var det dammtussen som erfors. Men i samma stund som barnet avbröts i sin lek 

med dammtussen övergick medvetandet till att erfara pappan som nu var i centrum för barnets 

medvetande. Både pappan och dammtussen kan erfaras på många olika sätt, liksom skeden, 

potatismoset och mammans kind. Över tid samlar barnet på sig en mängd erfarenhet som i 

skilda sammanhang har varierad mening. Vid nya erfaranden finns allt det som tidigare 

erfarits representerat, liksom i marginalen av medvetandet. Edmund Husserl (1859-1938), 

ännu en förgrundsgestalt inom fenomenologin, kallar det som med-presenteras samtidigt som 

det som är omedelbart medvetet för appresentation.
 16

 På det sättet är varje människa starkt 

sammanflätad med världen genom alla de erfarenheter hon bär med sig, alla de innebörder 

som tidigare erfarits. Marton och Booth, som undersöker lärandets fenomenografi, ställer sig 

frågan hur man kan erfara någonting som ”någonting särskilt”.
 
De talar om att det krävs en 

samverkan mellan att urskilja något ur ett sammanhang, alltså en förmåga att urskilja både 

helheten och dess delar vilket kräver att både helheten och delarna tillskrivs mening. Genom 

att upptäcka hur helhet, delar och mening samverkar och varierar kan flera skikt av innebörder 

urskiljas. Våra erfaranden härrör ur ett sammanhang. På så sätt är här och nu förbundet med 

det förflutna och med den nuvarande inriktningen som avgör vad som urskiljs i 

sammanhanget. 
17

 

 

                                                           
14

 May, Rollo (1994). Modet att skapa. [Ny utg.] Stockholm: Natur och kultur, s 16. 
15

 Fromm, Erich (1982). Att ha eller att vara?. 2. uppl. Stockholm: Natur och kultur, s 46-51. 
16

 Bengtsson, Jan (2001). Sammanflätningar: Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi. 3., rev. uppl. 

Göteborg: Daidalos, s 29-31. 
17

 Marton, Ference & Booth, Shirley (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur, s 112-120. 
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Det som kanske är specifikt för den lekande är att det som fokuseras verkligen är i fokus för 

intresset och att det som är i marginalen används så aktivt att det skapas nya kreativa varianter 

av mening. Då upplevelsen i nuet erfars så aktivt, och medvetandet är så vaket och nyfiket 

riktat, uppenbaras hela tiden nya upptäckter och förståelser. Husserl funderade över om det 

var möjligt att skilja på essensen och existensen, alltså vad något är och att det är och kom 

fram till att det var möjligt att sätta existensen inom parentes och inte använda sig av den. Det 

kräver att subjektet, den som erfar något, sätter sin egen existens inom parentes genom att bli 

medveten om, och för stunden frigöra sig från den vardagliga förståelsen, alltså alla de 

appresentationer hon är bärare av kring ett fenomen. Genom att erfara och undersöka något 

som om det vore första gången menade Husserl att tingens rena innehåll skulle kunna erfaras. 

Han kallade den här metoden för epoché. För att också kunna förstå det som visat sig som ett 

fenomen, förstå dess essens, använder Husserl sig av transcendental reduktion. Det innebär att 

medvetandegöra det som framkommit i mötet med tinget i sig, och beskriva dess essens med 

den rikedom och varierande mångfald som har framkommit och på så sätt överskrida 

existensen genom att förstå något om dess mening.
18

 Att leka är att vara aktiv och skapande 

på ett liknande sätt. Leken pågår här och nu med vaken uppmärksamhet och medvetenheten 

riktad mot det som erfars i all dess rikedom och variation.  

 

Det aktiva erfarandet i leken uttrycks också i att vi i leken undersöker nya perspektiv med stor 

uppfinningsrikedom och nyfikenhet. Skiljelinjen mellan fantasi och verklighet är inte särskilt 

central utan både fantasi och verklighet används kreativt. Erik Fromm talar om varandets 

livsform och ställer det i kontrast till ägandets livsform. Varandets livsform kännetecknas av 

aktivitet. Han hänvisar till Eckhart som definierar aktivitet som ”att gå ut ur sig själv” att bliva 

på nytt och ständigt förändras i stället för att hålla fast det redan färdiga.
19

 Som att vara i 

rörelse, att ständigt bli till om och om igen, i stället för att äga exempelvis en fast och 

sedimenterad uppfattning. Genom att vara i tillblivelse har det som tidigare tycktes vara fast 

och ”färdig-kategoriserat” chans att visa sig igen på nya sätt. Den människa som är i aktivt 

varande, såsom i lek, har möjlighet att erfara nytt. Att erfara genom att låta sig uppslukas av 

det som upptar intresset och vara en aktiv del i helheten. Lekens aktiva erfarande här och nu 

är i verksamhet både i mötet med omvärlden och med det egna inre livet, men även i mötet 

med de människor som fokuseras.  

 

Vidare finner vi att leken är aktivt erfarande då utgången av leken är oviss. Leken förutsätter 

att vi är vakna och medverkande och uppmärksammar vad som händer. När Fromm talar om 

viljan att identifiera, beskriva och låsa fast någons identitet (även sin egen) menar han att det 

är en del av ägandets livsform. Han hävdar att det enda sättet att bättre förstå varandra är i det 

levande, personliga förhållandet, då vi möts, då vi deltar aktivt. Det lekande mötet har en 

osäker upplösning och erfarandet får stort utrymme liksom kreativiteten. De etablerade 

formerna förlorar i betydelse och det som sker ges utrymme att utvecklas på nya sätt.  I 

samma stund som vi försöker att fånga upplevelsen genom att uttrycka den i ord så förloras 

ofta själva upplevelsen.
20

 Ett exempel på det här kan vara då vi är på en fest som är så rolig att 

vi skrattar högt och någon utbrister – VAD ROLIGT VI HAR DET!! Då kan skrattet och 

leken avta och deltagandet i dansen ersättas av självmedvetenhet och medvetenhet om de 

andras status, värderingen hamnar plötsligt i centrum. Roligt? I förhållande till vad? Har jag 

roligt med de här människorna? Har jag roligare än vid andra tillfällen? Verkar det stämma att 

de andra har roligt? Fokus kan förflyttas från att vara aktivt deltagande till att bli observatör 

och bedömare, och därmed har leken avtagit.  

                                                           
18

 Moustakes, Clark Phenomenological research methods s 33-36 
19

 Fromm, Erich (1982). Att ha eller att vara?. 2. uppl. Stockholm: Natur och kultur, s 91-93. 
20

 Ibid. 116-118. 
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Lek som aktivt erfarande ska, menar jag, förstås som ett speciellt förhållande mellan 

människan och omvärlden  vilket innebär att lek inte på ett enkelt sätt går att avgränsa som en 

särskild sorts beteenden. Det handlar snarare om att en människa kan befinna sig närmare 

eller längre bort från leken. Winnicott har uttryckt denna tanke på följande sätt:  

 

”Hela människans upplevelseexistens bygger på lekandet. Vi är inte antingen 

introverta eller extroverta. Vi upplever livet på övergångsfenomenets område i 

den spänningsladdade sammanflätningen av subjektivitet och objektiv iakttagelse 

i ett område som ligger mellan individens inre verklighet och den gemensamma 

verkligheten hos den värld som ligger utanför individen”.
21

  

 

Ett annat sätt att tänka kring detta är att den lekande människan är uppslukad i sitt aktiva 

erfarande och har möjlighet att undersöka innehållet i det som erfars samtidigt som de 

appresentationer, som finns i randen av medvetandet, finns tillgängligt som lekstoff i form av 

fantasi och kreativa lösningar i stället för som färdigkategoriserade idéer.   

 

Sammanfattningsvis menar jag att lekens grundläggande kännetecken är det aktiva erfarandet. 

Det aktiva erfarandet, eller lek, innebär aktivitet där koncentration, öppenhet, nyfikenhet, 

aktiverade sinnen och  upptäckarlust präglar förhållningssättet. I leken antas en prövande och 

utforskande hållning vilket får till följd att lek har ett ovisst och öppet utfall. Den lekande är 

närvarande här och nu i en sensibel dialektik med omgivningen. Erfarandet och dialektiken är 

personligt utformat och utgör ett specifikt förhållande mellan människan och hennes omvärld 

vilket leder till förändring och variation i meningsskapandet. Uppfinningsrikedom, fantasi och 

kreativitet bidrar till lust, glädje och spänning.   

Essensen aktivt erfarande har också påvisats fungera överbryggande. På vilket sätt fungerar 

då leken överbryggande? Nedan följer ett resonemang om hur leken kan fungera 

överbryggande mellan dikotomierna tanke och känsla, det inre och det yttre, jaget och den 

andre.    

2.2. Lek förenar dualismer 

Ett tematiskt uttryck för att leken är ett aktivt erfarande är vad jag vill kalla för lekens 

överbryggande kvalitéer. I det aktiva erfarandet upphävs dikotomier av olika slag. Det handlar 

för det första om dikotomin inom människan, den deskripans som kan råda mellan tanke och 

känsla. För det andra upphävs dikotomin mellan det inre livet och det yttre, mellan fantasi och 

verklighet, mellan det subjektiva och det objektiva. För det tredje upphävs dikotomin i mötet 

mellan ett jag och ett du. 

2.2.1. Lek förenar tanke och känsla 

På vilket sätt kan man då säga att leken överbryggar dikotomin mellan tanke och känsla? Jo, i 

leken erfars livet aktivt och människan i sin helhet är i dynamisk förändring, i aktivitet.  I 

lekens aktivitet förenas tanke och känsla. Lek är varken ensidiga känsloutbrott eller 

mekaniska tankeoperationer utan något större än båda dessa. I leken kan man därför uppleva 

en helhet. Den splittring som ofta kännetecknar vår tids människa upphör i stunder av lek. I 

leken är människan närvarande och aktiv, aktörsskapet är framträdande vilket fungerar 

samlande. Varken tanke eller känsla reduceras bort utan används kreativt. Det ständiga 
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tillblivandet bidrar till upplevelser av helhet då det samlar tankar, känslor och kroppsliga 

sinneserfarenheter i en kreativ enhet.  

Freidrich Schiller hänvisar i ”Schillers estetiska brev” till leken som det frihetsområde i 

människans mitt där den sinnliga driften och formdriften, vilka han ser som varandras 

motpoler, har möjlighet att enas och växelverka i harmoni. Den sinnliga driften står för 

föränderlighet, behov, känsla och drift. Den sinnliga driften strävar efter liv. Formdriften å sin 

sida, står för oföränderlighet, moral, förnuft och lag. Formdriften strävar efter gestalt. Dessa 

motpoler, känsla och förnuft, gör enligt Schiller båda anspråk på människan och drar åt olika 

håll. Schiller skriver: ”Förnuftet fordrar visserligen enhet, men naturen fordrar mångfald, och 

bägge dessa lagsystem har anspråk på människan. Förnuftets lag är inpräntad i henne av ett 

omutligt medvetande, naturens av en outplånig känsla.”
22

  Lekdriften, menar Schiller, är den 

tredje driften och fungerar som de båda andra drifternas medlare. När lekdriften är aktiv 

upphävs de andra drifterna och förenas så att den sinnliga driften (som strävar efter att skapa 

liv) förenas med formdriften (som strävar efter att skapa gestalt). Lekdriften strävar sålunda 

efter att skapa levande gestalt.
23

 Så här uttrycker sig Schiller om lekdriften: 

”Detta namn rättfärdigas fullkomligt av språkbruket, som med ordet lek betecknar 

allt det, som varken subjektivt eller objektivt är tillfälligt och ändå varken till det 

yttre eller det inre utövar tvång. Då medvetandet vid åskådandet av det sköna 

befinner sig i en lycklig mitt mellan lag och behov, så är det just emedan det delar 

sig mellan bägge och är befriat från både det ena och det andras tvång”.
24

  

Vi ser här hur Schiller tänker sig att leken är något som överbryggar dikotomin mellan tanke 

och känsla men att lekdriften även överskrider dessa båda och på så sätt befrias från både 

”lagens” och ”behovens” tvingande aspekter. Vidare skriver han om leken som strävar efter 

att skapa levande gestalt:  

”Hela gestalten bor och vilar i sig själv. Det är en fullkomligt sluten skapelse, och 

som om det vore bortom rummet, utan eftergift, utan motstånd: Där ingen kraft 

som kämpat med krafter, ingen blotta där det tidsliga skulle kunna tränga sig in. 

Oemotståndligt gripna och hänförda av det ena, på avstånd hållen av det andra, 

befinner vi oss i ett tillstånd av högsta ro och högsta rörelse, och det uppstår en 

underbar gripenhet för vilken förståndet inte har något begrepp och språket inget 

namn.”
25

  

Schiller påvisar här lekens överbryggande funktion – fullkomlig ro och fullkomlig rörelse på 

samma gång. Leken överskrider tid och rum och det som sker i leken låter sig inte fångas helt 

och fullt i språkliga och begreppsliga termer. Leken är en fullkomligt sluten skapelse som 

vilar i sig själv. Man kan alltså säga att leken till sin natur är överbryggande, den rör sig fritt 

och ledigt och förenar motsatser och dualismer. I Schillers beskrivning ovan beskrivs 

lekdriften ungefär som en syntes mellan två oförenliga drifter som sliter åt varsitt håll. Den 

levande gestalten, eller leken, framställs som ett tillstånd skiljt från tid och rum som berör på 

djupet och som inte låter sig kategoriseras. Det varande som kännetecknar lek överskrider 

tanke och känsla liksom objektivitet och subjektivitet, i överskridandet överbryggas klyftan.  

När tidigare nämnda Rollo May talar om skapande kreativitet och fantasi, vilket är 

grundläggande inslag i lek, hänvisar även han på liknande sätt till ett överbryggande mellan 
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form och fantasi. Fantasin ser han som psykets expansion och att använda sig av fantasin 

innebär att kasta sig från det välkända ordnade ut i det okända, i kaoset: ”Paret spontanitet och 

form finns naturligtvis i hela mänsklighetens historia. Det åskådliggör den urgamla men 

ständigt aktuella kampen mellan det dionysiska och det apolloniska”.
26

 Här hänvisar May till 

den grekiska mytologins Apollo – solguden och Dionysos – vinets, eller extasens, gud. I 

Nietzsches tolkningar symboliserar dessa gudar främst ordning kontra kaos. Andra tolkningar 

kan vara helhet kontra individualism, ljus kontra mörker eller civilisation kontra ursprunglig 

natur. Vidare skriver han ”I all skapande strävan fungerar fantasin tillsammans med 

formen....//... liksom fantasin ger liv åt formen, hindrar formen fantasin från att driva oss in i 

psykos...//... Just när man finner den form som motsvarar det man vill skapa, uppstår en 

intensiv glädjekänsla – eller kanske bättre uttryckt – en känsla av mild extas.”
27

 Vi ser här hur 

Rollo May talar om ett överbryggande som även det leder till ett överskridande av både form 

och fantasi. Det fasta och det föränderliga behöver enas trots att de kan tyckas vara varandras 

motsatser och denna till synes omöjliga förening sker i den kreativa skapandeakten, i leken. 

Vi kan även uppmärksamma att viljan är central för leken, att vilja och att handla. 

Både Rollo May och Freidrich Schiller talar om den glädje som springer ur den kreativa 

föreningen av tanke och känsla, ordning och kaos, form och drift i samband med den lekfulla, 

helhjärtade, skapande handlingen. I läsningaen av Schiller är det i större utsträckning ett fokus 

på det estetiska, sköna resultatet medan May är mer fokuserad på själva skapandeakten och 

kreativiteten. Det som dock förenar dem är den omvälvande känslomässiga beröringen som 

May beskriver som”en känsla av mild extas” och Schiller beskriver som en ”underbar 

gipenhet”. May förklarar den starka lustkänslan i den skapande kreativiteten så här:  

”Jag tror den härrör från upplevelsen att det-är-ju-så-här-det-är-meningen-att-det-

ska-vara. Om så bara för detta ögonblick är vi delaktiga i skapelsemyten. Ordning 

uppstår ur oordning, form ur kaos, som vid världens skapelse. Glädjen kommer av 

att vi är delaktiga i varandet som sådant, hur ringa vår delaktighet än må vara. 

Paradoxen består i att vi i samma ögonblick också starkare upplever våra egna 

begränsningar. Vi upptäcker den amor fati som Nietzche talar om – kärleken till 

vårt öde. Inte så underligt att vi upplever extas!
28

 

Sådan kan leken alltså vara då den hänförande både överbryggar och överskrider det som 

tidigare upplevdes söndrat. I den föreningen försonas vi med oss själva, vår historia och våra 

potentiella möjligheter. 

Sammanfattningsvis förenar alltså lek den dikotomi som ofta uppstår mellan tanke och känsla. 

Det sker genom ett överskridande i form av kreativt skapande. Att vara i lek är att uppgå i, 

vara delaktig och fullkomligt närvarande i helheten. Leken innebär ett starkt aktörskap där 

vilja och spontan, fantasifull handling präglar varandet. Leken överskrider den ordning som 

skapats av tidigare kategoriseringar och av låsningar i tid och rum. Både ”lagens” och 

”behovens” tvingande aspekter upphör i lek, lek är frihet. Ny ordning skapas och i den 

pågående tillblivelseakten förenas tanke och känsla. Det levande och lekande aktörsskapet 

fungerar samlande. 
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2.2.2. Lek förenar den subjektiva och den objektiva världen 

I leken, uppgår människan i en större helhet där gränsen mellan jaget och omvärlden kan 

upphävas. I leken försvinner ofta upplevelsen av tid och rum, den lekande uppgår i det som 

upptar intresset. Jag använder mig nedan av Winnicotts idé om det potentiella tredje rummet
29

 

och Fromms tankar om varandets livsform
30

 för att visa hur leken kan fungera överbryggande 

mellan det inre och det yttre.  

Hur uppstår då förutsättningar för lek? Är det några speciella betingelser som behövs? 

Winnicott talar om ett mellanliggande område, ett upplevelsens och lekens rum mellan det 

inre och det yttre som utvecklas under tidig barndom i brytpunkten mellan beroende och 

oberoende. Jag vill börja från början med att se på det nyfödda barnet som kommit till 

världen. Barnet upplever sig,
31

 inte avskilt från sin omvärld och är helt beroende av 

omvårdnad från omgivningen. Under nio månader har barnet vistats inuti sin mamma och 

även om hon i dagsläget befinner sig på utsidan är barnet och modern inlemmade i en mycket 

speciell och nära relation, en symbiotisk relation utan ett tydligt jag och du. Som Winnicott 

också framhåller är modern inriktad på att tillfredsställa barnets behov av mat, närhet, sömn 

och annan omvårdnad. Lyhördheten för barnets behov är stor och modern tillfredsställer sina 

egna behov först i andra hand och anpassar sig i första hand efter barnet. Det nyfödda barnet 

har ingen kapacitet att förstå varför maten kan dröja någon minut utan är enbart upplevande 

med en låg frustrationströskel, hon kräver omedelbar tillfredsställelse. Om anpassningen är 

tillräcklig byggs en grundtillit hos barnet upp, bröstet kommer när barnet föreställer sig det. 

Den inre subjektiva föreställningen stämmer överens med den yttre objektiva verkligheten. Är 

omvårdnaden god närs den illusion hos barnet som innebär att bröstet och mamman 

kontrolleras av barnet. Känslan av omnipotens, eller magisk kontroll, är en viktig erfarenhet 

som bidrar till att barnet upplever att det är en skapande människa som har möjlighet att 

påverka det som sker i den omgivande världen
32

. I den trygga, intima relationen där 

föreställningen av magi uppstår, börjar barnet finna nöje i dessa lekupplevelser som handlar 

om samspelet mellan den inre och den yttre verkligheten.  

 

Omgivningens anpassning till barnets driftsliv är dock inte fullständig och barnet upplever att 

det finns en diskrepans mellan det inre och det yttre.
33

 Barnet behöver möta och lära sig att 

hantera realiteten, att världen är något faktiskt, objektivt, oberoende av hennes subjektiva 

föreställningar. Genom att försiktigt, i samstämmighet med barnets förmåga att klara av 

frustration och gradvis minska anpassningen kan barnet börja utveckla självständighet och 

utökat oberoende. Det är i denna process och skilsmässa som den tillit som uppstått i 

relationen mellan förälder och barn kan utgöra ett tredje område mellan det inre, subjektiva 

området och det yttre, objektiva området. Winnicott kallar det här området för det tredje 

rummet vilket utgör ett potentiellt område för subjektiv utforskning av den objektiva 

verkligheten. Området är alltså varken inre eller yttre utan utgör ett tredje neutralt 

upplevelseområde där de yttre objekten förs in och där den subjektiva upplevelsen får fritt 

utrymme att skapa och undersöka dessa yttre objekt på ett planlöst, öppet och kreativt sätt, 

helt enkelt att leka. Det hjälper barnet att komma vidare från att bara relatera till yttre objekt 

till att börja använda objekt och varsebli och erkänna objekt som något självständigt helt som 

ligger utanför subjektets omnipotenta kontroll. Winnicott talar om övergångsfenomenens  
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område och hävdar att hela människans upplevelseexistens bygger på lekandet och grunden 

för denna är ett formlöst tillstånd, ett ”jag är”, ett varande.
 34 

 

Även Erich Fromm talar om varandets livsform och ställer varandets livsform i kontrast till 

ägandets livsform. ”Med varande menar jag den existensform där man varken har något eller 

kräver att få något, utan glädjer sig, använder sin förmåga produktivt, är ett med världen ”
35

 

Varandet tänker jag mig som livsformen i det tredje rummet där gränserna inte bevakas utan 

där livet vidgas. Tilliten i det tredje rummet, lekens rum, gör det möjligt att låta bli att bevaka 

gränserna. De försvar vi byggt hamnar i skymundan och monteras försiktigt ned. Lekens 

tillitspräglade område mellan det inre och det yttre ger oss förståelse för delar och helheter, 

komplexitet, djup och mening. Det är här människans inre och det som finns utanför henne 

kan samverka. I leken är vi inte på samma sätt oroliga för realiteten, den är inte farlig på 

samma sätt i lekens rum. Vyerna kan vidgas och gemenskap och uppgående i ett större 

sammanhang ger en annan förmåga till helhetssyn. Det här är för mig en bild av det lekfulla 

livet. I detta varande i övergångsfenomenets potentiella tredje rum mellan det inre och det 

yttre överbryggas dikotomier genom det aktiva erfarandet med tillgång till både den inre och 

den yttre verkligheten som kan undersökas kreativt i både trygghet och frihet samtidigt. 

Lekens rum vilar på en paradoxal grund – föreningen av trygghet och frihet. Även i detta ser 

vi hur leken är både överbryggande och överskridande. Tillit och frihet utgör alltså grunden 

för det tredje rummet och även som vuxna är det här möjligheternas område, här kan vi vidga 

våra vyer och pröva tankar, känslor och handlingar. Det potentiella tredje rummet finns till 

vårt förfogande genom hela livet och gör det möjligt för oss att leka, älska, vara kreativa, ha 

tillit och våga kasta oss ut i det okända, att släppa kontrollen och ge oss ut på okända 

oceaner… 

 

Sammanfattningsvis menar jag att lek förenar den subjektiva och den objektiva världen 

genom det samspel som präglas av både trygghet och frihet på samma gång. Leken 

överskrider frågor om beroende och oberoende och vilar på tillitens grund. Lek är 

gränsupplösande och uppslukande utan att vara hotande. Lekaren tar kontroll över det yttre 

och påverkar med sitt starka aktörskap det samspel som pågår mellan den lekande och hennes 

omvärld. Leken utvecklar både självständighet och tillit. Leken är ett formlöst tillstånd, ett 

”jag är”, ett varande samtidigt som det planlösa varandet i leken aktivt formar något. Leken 

präglas av upplevelser som berör. Den lekande är delaktig i helheten. Den här holistiska 

upplevelsen påverkar även den lekandes förhållande till sina medmänniskor, vilket 

nedanstående stycke beskriver. 

  

2.2.3. Lek förenar människor 

 

Som ovan nämnts överbryggar alltså leken gränsen mellan det inre livet och det yttre, eller 

gränsen mellan den enskilda människan och hennes omvärld. Överbryggandet gäller även 

gränsen mellan människor. I leken kommer vi nära varandra och det blir mindre betydelsefullt 

att vakta på gränserna i samband med lek. Många är de lekteorier som lyfter fram att lekens 

huvudsakliga funktion handlar om  identitetsskapande,
36

 men jag skulle vilja hävda att leken i 

stället överskrider frågor om identitet. Identitet hänvisar oftast till en fast och sedimenterad 

struktur hos människan. Leken å sin sida innebär rörelse och förändring. Leken prövar, 

experimenterar och utforskar snarare än låser fast och avgränsar en given identitet. Leken 

utmanar människans narcissism då vi i leken förlorar oss själva och fokuserar på det 
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gemensamma projektet och på mötet med den andre. Vaktandet av jaget avtar. Fromm skriver 

att:  

 

”Vårt jag är det viktigaste föremålet för vår egendomskänsla, därför att det 

innefattar så mycket: vår kropp, vårt namn, vår sociala ställning, våra ägodelar 

(inklusive vår kunskap), den inre bild vi har av oss själva och den föreställning vi 

vill att den andra skall ha av oss”.
37

  

 

I leken upphör denna ägandeorientering att vara central och människan blir befriad från den 

jag-fokusering och självmedvetenhet som avgränsar henne från att uppleva sann gemenskap i 

mötet med den andre. Här nedan är ett litet utdrag ur myten om Narkissos, den berättelse som 

ligger till grund för begreppet narcissism: 

   

Kyss efter kyss på bedrägliga källan han spiller. Hur ofta dyka hans armar ej girigt 

ned i dess våg för att famna halsen som där han ser men aldrig lyckas att fånga! Ej 

han vet vad han ser, men vid åsynen likväl han brinner; samma villa som ögat 

bedrar även eggar hans öga. Varför, o dåre, jagar du så efter flyende bilden?  

(Ur Oividus Metamorfoser)
38

 

 

Man kan se att teorierna kring Narcissism genom tiderna varit många och skiftande, 

tolkningarna har ibland gått åt helt skilda håll och narcissismen har applicerats som 

förklaringsmodell på både individplan och samhällsplan. Den har ofta kopplats samman med 

identitetsutveckling, att en människa genom att spegla sig själv i den andres blick kan börja 

urskilja och avgränsa sig själv som en separat individ. Man brukar tala om den primära 

narcissismen som det tillstånd när barnet ännu inte har uppfattat någon avgränsning mellan sig 

själv och omvärlden. Den sekundära narcissismen innebär att individen ser sig själv som en 

alltmer avgränsad, differentierad person och laddar bilden av sig själv med positiva 

egenskaper och på så vis erhålls en positiv självkänsla och identitet.
39

 Det är bland annat 

denna fråga om identitet som är intressant som en del i förklaringen att lek fungerar 

överbryggande mellan ett jag och ett du.  

 

Jag kommer nedan att göra en jämförelse mellan två alternativa teorier som behandlar hur ett 

själv, kontra ett jag bildas. Med andra ord är det två alternativa teoreier om identitet. De här 

frågorna är viktiga med tanke på lekens överbryggande kännetecken vilken bidrar till att 

förena människor. De två teorierna är Daniel Sterns teori om utvecklingen av ett själv och 

Jaques Lacans teori om jagutvecklingen. Först presenterar jag båda teorierna kortfattat varpå 

jag gör en jämförelse mellan dessa. Därefter ser jag jämförelsen i förhållande till lekens 

väsen.  

 

Den franske psykoanalytikern Jaques Lacan (1901-1981) intresserar sig bland annat för frågan 

om jagets funktion och utveckling. I ett av sina föredrag, vilket finns nedtecknat i 

”Spegelstadiet och andra skrifter i urval av Irene Matthis”
40

 tar han upp hur barnet när det 

upptäcker sin spegelbild äntligen börjar finna en väg ut ur den primära narcissismen som 

enligt Lacan kännetecknas av totalt kaos och lösryckta fragment. Under den primära 

narcissismen är barnet driftstyrt och saknar kontroll. I spegelstadiet, eller det imaginära 
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stadiet, finner barnet en illusion om sig själv som den centrala. Barnet upplever känslan av 

kontroll över sig själv och den andre. Bilden av den andre som antingen ond eller god börjar 

byggas upp. Från spegelstadiet övergår barnet till det symboliska stadiet då språket börjar 

organisera jaget i dialektik med samhället. Enligt Lacan är människan från och med detta en 

fånge under språket och låst till de sociala situationer hon ingår i, bunden av de normer och 

diskurser som råder i det samhälle där hon vistas. Jaget finner nämligen i speglingen en 

alienerad, uppstyckad, stel form som ständigt måste revideras eftersom den upplevelse vi har 

av oss själva inte helt stämmer överens med den respons vi får från vår omgivning.  

 

När Daniel Stern (1934-2012), en framträdande psykoanalytiker inom självpsykologin, talar 

om spädbarnstiden som en tid i ”oceanisk känsla” menar han att barnet i början av sitt liv 

inriktar sig på att känna samvaro och samspela med andra. När han talar om utvecklingen av 

ett själv menar han, till skillnad från Lacan att det inte sker i steg utan att det är olika 

parallella domäner som samverkar för att bilda en upplevelse av ett själv. Enligt Stern  

utvecklar barnet en personlighet med hjälp av olika sätt att förnimma sig själv i relation till 

omvärlden. Personligheten utvecklas till en enhetlig upplevelse av ett själv med hjälp av dessa 

förnimmelser. De fem olika förnimmelserna är ett begynnande själv då barnet känner av 

samvaro och gemenskap; ett kärnsjälv som utvecklas i samspel med omgivningen; ett 

subjektivt själv då barnet börjar utveckla egna åsikter; ett verbalt själv då språket utvecklas 

och ett berättande själv då barnet kan föra ett sammanhängande samtal.
 41

 

 

Hur förhåller sig dessa teorier i förhållande till varandra? 

I Lacans analys är omvärlden hotfull då den primära narcissismen innebär totalt kaos för det 

lilla barnet. I Sterns analys kännetecknas spädbarnets oceaniska tillvaro av en känsla av 

samvaro, det är i samvaron med omgivningen som barnet finner någon typ av ordning att 

organisera ett själv utifrån. Lacans analys pekar på att det efterföljande imaginära stadiet, 

spegelstadiet, kännetecknas av en omnipotent känsla av kontroll vilket befriar barnet från den 

tidigare upplevelsen av bristande kontroll och kaos. Denna upplevelse bygger dock på 

orealistiska slutsatser och illusioner, vilket framgår för barnet i det symboliska stadiet då 

barnet får överta språkets begränsande och tvingande börda. Den imaginära upplevelsen av 

kontroll är borta. Den spegling barnet får i sin kontext kan aldrig skänka helhetlighet, 

responserna från omvärlden är spretiga och osammanhängande. Om vi i stället ser på Sterns 

utveckling av ett själv så sker det genom att  olika sätt att med sin kropp förnimma omvärlden 

leder till att barnet utvecklar en upplevelse av ett enhetligt själv. Fokus ligger på samspelet 

mellan barnet och dess omgivning. Det är genom att känna sig själv i kontakt med 

omgivningen som barnet formar ett själv. I Lacans teori är det antingen i barnet något sker 

eller så är det omgivningen som ”gör” något, exempelvis speglar det på ett fragmenterat sätt 

eller omger barnet med ett språk som binder.  I Sterns teori sker förnimmelserna mellan 

barnet och omvärlden, i en relation. Det finns inte en avgränsning och diskrepans i samma 

omfattning som i Lacans beskrivning. Omgivning och barn formas tillsammans. Då barnet 

kan erfara  både sig själv och sin omgivning i samma stund är det större chans att hon får 

fortsätta att uppleva sig enhetlig och som en inlemmad del i helheten. I en jämförelse mellan 

dessa båda bilder av det lilla barnet och dess upplevelser framkommer att Lacans bild präglas 

av svårigheter i mötet med världen medan Sterns bild av utvecklingen framstår som mer 

harmonisk. Båda förklaringarna kring utvecklingen är relevanta då båda visar på erfarandet av 

att vara människa i världen.   
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Jag tänker mig att Lacans teori visar att människans väg mot försök att skapa en avgränsad, 

bestämd identitet är omgärdad av svårigheter. Det är i försöken att skapa ett absolut subjekt 

som våra jag-försvar uppkommer. Strävan efter att erhålla en fast identitet innebär ett ständigt 

hot då människans dynamiska omgivning ger en fragmenterad spegling. Lacan talar om det 

tydliga sambandet mellan den narcissistiska självkärleken och jagets alienerande funktion. Jag 

tänker mig att även främlingsskapet inför självet handlar om människans försvar och risken 

att förlora bilden av självet då bilden av självet inte är en realistisk bild utan delvis en illusion. 

Relationerna till andra kan i och med det frigöra stor aggressivitet eftersom känslor av rädsla 

dominerar då hotet om avslöjande ständigt gör sig påminnt. Människan har inget enhetligt jag 

men strävar efter att behålla illusionen om en idealiserad autonomi vilken är hotad, hon 

hamnar i försvar i förhållande till den övriga världen.
42

 Genom speglingen i den andres blick 

avgränsas jaget och självbilden formas efter det som uppfattats i speglingen. Längtan efter 

helhet och identitet är stor och den identitetssökande människan söker ständig bekräftelse på 

vem hon är. Hon kommer aldrig att få tillbaka ett svar som är helt och sant, den andres bild är 

fragmenterad och grumlig. Den identitetssökande, ständigt speglande människan är lika 

Narkissos som fastnade i begäret efter sin egen spegelbild. Narkissos kan inte fånga sin bild i 

vattnet för det finns ingen person att fånga där. På samma sätt kan inte människan fånga sin 

identitet för den är inte möjlig att ringa in och begränsa. I och med att språket erhålls är 

människan ändå, enligt Lacan, dömd till självmedvetenhet, då hon har förmåga att se sig själv 

utifrån. Denna symboliseringsförmåga är samtidigt den möjlighet som står till buds för att bli 

befriad genom att närma sig realiteten. Realiteten består i att inse att människan är dödlig, 

livet kan vara smärtsamt i dialektiken med omgivningen.  

 

Vad har då det här med leken att göra? Jo, jag vill visa på att strävanden efter, och fokus på, 

den avgränsade identiteten leder bort från lek och möten. Rollo May tar upp en intressant 

fråga, nämligen om barnets förhållande till trygghet kontra lust att upptäcka världen trots att 

det kan väcka ångest att möta den andres blick. Han skriver: 

 

”Men är inte det normala barnet lika intresserat av att gå ut i världen för att 

nyfiket och med en känsla av äventyr utforska den? Lägger man hinder för dessa 

behov hos barnet, blir resultatet en traumatisk reaktion, precis på samma sätt som 

när man berövar barnet dess trygghet. Jag för min del tror att vi i hög grad 

överbetonar människans intresse av trygghet och överlevnad, för att dessa faktorer 

så väl motsvarar vårt sätt att tänka i orsak och verkan”. 
43

 

 

May framhåller barnets intresse för sin omvärld och kopplar barnets känsla till äventyr. Även 

Sterns teori om hur barnet efter hand upplever helhet och ett enat själv i samband med att 

samspelet med omgivningen fortgår är en bild av en spännande upptäcktsfärd i gemenskap 

och samspel där den enskilda människan inte rör sig som en satellit i en rymd av främmande, 

skrämmande kroppar varav även hon själv upplever sig som främmande. I leken lär 

människan känna både sig själv och sin omgivning, hon är en aktiv del i helheten och i 

gemenskapen med andra. Frågor om identitet överskrids i leken. Leken är inte ett medel att 

avgränsa och artbestämma identitet. Den andres blick utgör inte en spegel att se sig själv i 

utan blicken går att möta varpå något nytt kan uppstå. Gränsen mellan ett jag och ett du är inte 

särskilt intressant i leken, det som upptar den lekandes intresse är det som sker mellan 

människor. Det är där det lockande äventyret finns. Med fokus på det mellanliggande området 

utvecklas ett själv i samspel med omgivningen. Gränsen mot den andre och mot omvärlden 
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luckras upp, den lekande är inte avskiljd och hon behöver inte vakta och försvara sin identitet. 

I leken blir människan till på nytt om och om igen. På så sätt överbryggas och överskrids i 

leken ”du och jag” trots att mötet är riskfyllt och kan väcka ångest. May skriver att  

 

”Ett möte mellan människor är alltid mer eller mindre ångestskapande och inte 

bara glädjeskapande. Jag tror att det beror på att ett verkligt möte med en annan 

människa alltid skakar vår egen värld.”  Han skriver vidare ”I ett verkligt möte 

förändras båda personerna, hur litet det än må vara”.
44

 

 

I stället för att tala om leken som identitetsskapande skulle jag sålunda föredra att tala om att 

leken är det mellanliggande område där kännedom utvecklas genom förnimmelser i det aktiva 

erfarandet. Den kännedom som utvecklas handlar både om det inre livet eller självet, och det 

yttre livet, eller den andre. Den lekande människan är upptagen med att leva och inte av att 

fånga sin egen spegelbild. Fokuset på försvar, rädsla och skyddsbehov avtar och den lekande 

befinner sig i stället i dynamiska processer som överbryggar kaos och ordning och det som i 

situationen formuleras binder och befriar på samma gång. Den som har leken som en 

grundläggande hållning i livet tar sig friheten att ständigt omformulera sig vilket innebär att 

språket och det pågående samtalet med den andre kan utgöra en härlig uppfriskande möjlighet 

i stället för att förknippas med tvång och låsta positioner. Mötet mellan lekande människor 

innebär att de låter sig beröras och förändras. I leken överskrids frågan om identitet.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att lek förenar människor genom att det mellanliggande 

samspelet hamnar i fokus. Försvarsinställning och bevakning av identitet upphör och ersätts 

av möten präglade av närhet och gemenskap. Kännedom utvecklas kring både självet och den 

andre och samspelet i mötet innebär att båda förändras då blickar möts och ny mening skapas. 

 

Ovan har några av lekens grundläggande essenser presenterats. Lekens kännetecken som 

bearbetats är det aktiva erfarandet, vilket enligt mig utgör grunden i lek och bidrar till att 

förena och överbrygga dualismen mellan tanke och känsla; den inre, subjektiva världen och 

den yttre, objektiva världen. Leken överbryggar genom samspel även klyftan mellan 

människor.  

 

Undersökningen leder nu vidare till hur man talar om lek i det västerländska samhället. I den 

här uppsatsen framförs tanken att leken har reducerats i det moderna samhället och att det 

inneburit negativa konsekvenser för människan. Det är i detta hänseende intressant att 

undersöka språket och det sätt varpå lek avgränsas. I nästa del av uppsatsen riktas fokus på det 

moderna samhället och dess förhållande till lekens väsen vilket börjar med en orientering där 

lekbegreppet undersöks utifrån hur det språkligt kategoriseras. 

 

3. Språklig kategorisering – ett hot mot lek?  

 

Ur ett historiskt perspektiv är språkanvändningen av stor betydelse och en etymologisk 

undersökning tydliggör det faktum att det finns en mångfald av sätt att kategorisera lek på. 

Det innebär inte, menar jag, att lekens essens skulle vara annorlunda. Utifrån mitt 

fenomenologisk-hermeneutiska perspektiv vill jag hävda att sättet att tala om lek i stället säger 

mer om det samhälle utifrån vilket man talar. Olika samhällsformer påverkar de 

kategoriseringar som görs och den insikten är väsentlig med tanke på analysen av det 

moderna samhällets avgränsning av lek.  
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Leken har avgränsats på en mängd olika sätt i språket. Historikern och kulturfilosofen Johan 

Huizinga (1872-1945), har i sin bok ”Den lekande människan” genomfört en etymologisk 

studie kring ordet lek.
45

 Genom att få inblick i etymologin får vi ta del av hur språket visar på 

vitt skilda synsätt på lek i olika samhällen. En språklig jämförelse visar att betydelserna kring 

ordet lek skiljer sig kraftigt åt.   

 

Inom de flesta av de Europeiska språken, japanskan och latinet utgör ordet ”lek” en specifik 

kategori varunder flera olika uppenbarelseformer av lek har samlats, menar Huizinga. Ordet 

”lek” har alltså en hög abstraktionsnivå med en bred spännvidd av underkategorier som 

begreppsliggör olika former av lek. I grekiskan, kinesiskan, sanskrit och engelskan saknas 

däremot en överkategori, olika slag av lekfulla handlingar står självständigt. Även om inte 

Huizinga uttalat säger det kan man fundera på om inte de kulturer som abstraherat leken till 

att bli en över-kategori för en mängd vitt skilda verksamheter, har haft ett större behov av att 

avgränsa de aktiviteter som ingår i begreppet lek. Eftersom detta framförallt gäller för de 

västerländska samhällena skulle det i sådana fall också ligga i linje med den 

disciplineringsprocess som Michel Foucault, i verket ”Övervakning och straff”, menat att 

dessa samhällen genomgått. Senare i texten kommer vi att återvända till Foucaults 

disciplineringsprocess. Vad vi här kan konstatera är att då abstraktionen ökar för ordet ”lek” 

genom att utgöra en över-kategori som täcker in fler alternativa handlingsmönster ökar 

sannolikt även möjligheterna att kontrollera och disciplinera människor med hjälp av 

kategoriseringen. Var, när, hur och för vem lek är en lämplig aktivitet kategoriseras bland 

annat med hjälp av de egenskaper som förknippas med lek. Det här sker till stor del då vi 

utvecklar vår språkliga förståelse. Huizinga skriver att: ”Olika tecken tyder på att 

abstraktionen av begreppet lek i många kulturer varit lika sekundär som lekfunktionen själv 

är primär”.
46

 Det talar för att leken i det västerländska moderna samhället, som abstraherat 

begreppet lek kraftigt kan ha glidit ifrån leken som ett ursprungligt, primärt mänskligt ”vara i 

världen” till att bli en sekundär, avgränsad aktivitet. 

 

Huizinga observerar att man i flera språk gör en skillnad mellan barn-lek och vuxen-lek. Det 

är rimligt att tänka sig att avgränsningen av barnets lek från den vuxnes lek innebär att olika 

förväntningar skapas, då olika handlingar knyts till respektive ålder och påverkar hur vuxna 

och barn agerar. Den vuxne får inte längre fritt tillträde till de aktiviteter som knyts till 

barnlek, medan barnet i sin tur avgränsas från de vuxnas lekvärld. Hur fungerar det då i de 

språk där barnlek och vuxnas lek inte är avgränsade sinsemellan? Det jag befarar är att lek i 

dessa språk generellt till största delen tillskrivs barnen, vilket får konsekvenser för människors 

handlande. All typ av lek begränsas, de vuxna har svårare att handla lek-orienterat gällande 

alla former av lek. De västerländska kulturer som kategoriserat lek som ett abstrakt ”över-

begrepp” och samtidigt tillskriver hela lekbegreppet som främst en syssla för barn kan i och 

med detta styra alla former av lekliknande uttryck från vuxna genom att lek kopplas ihop med 

barnsligt beteende vilket riktar de vuxnas håg åt ett annat håll.  

 

En annan distinktion som tas upp i den etymologiska undersökning som Huizinga gjort är 

skillnaden mellan lek, spel, tävling och kamp som i vissa språk innefattas i lekbegreppet och i 

andra språk inte.
47

 En följd av Huizingas noteringar torde bli att de språk som sätter samman 

olika fenomen i ett lekbegrepp inte skiljer ut å ena sidan konkurrens, utslagning och 

hierarkiska jämförelser mot, å andra sidan, det som är lustfyllt, spontant och oskyldigt. Det 
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här ser jag som väldigt spännande då vi i dagens samhälle ofta inom företagsvärlden 

legitimerar tävlingsmoment och konkurrens med hjälp av humor och lek. Personalen styrs in 

och förväntas delta i tävlingsliknande aktiviteter för att öka försäljningssiffror och leken kan 

användas som ett medel att nå maximal utdelning. Se exempelvis på 

telefonförsäljningsbranschen där utmärkelser av olika slag på ett lekfullt sätt ökar 

konkurrensen mellan medarbetarna och bidrar till att var och en optimerar sin lönsamhet. 

Detta kopplat till att leken länkas till det lite barnsliga, lustfyllda och därmed även oskyldiga, 

minskar de anställdas möjlighet att uppfatta chefernas till synes lustiga upptåg även som en 

krass vinstintressesatsning där den anställde pressas av sociala hierarkiska jämförelser att 

arbeta hårdare. Kategoriseringen av leken inordnar på så sätt människan i vissa 

handlingsmönster och styr även människans tankar och känslor kring sina handlingar.     

 

Huizinga pekar också på att lekbegreppet i vissa samhällen kännetecknas av något glatt och 

bekymmersfritt, lätt och luftigt. I kinesiskan ligger tyngdpunkten i huvudbegreppet för lek på 

sinneserfarande och aktivitet, att syssla med något under lekfull uppmärksamhet, att fördjupa 

sig i något utan ansträngning. I kontrast till det lätta och luftiga, aktiviteten och 

fördjupningningen kan ordet lek i stället innebära sysslolöshet inom de europeiska språken.
48

 

Som vi kan se är återigen betydelserna kring vad lek är vitt skilda. Ofta är de olika 

innebörderna av ordet lek till och med så motsägelsefulla att de skulle kunna utesluta 

varandra. Kategoriseringen av lek påverkar även människans värderingar kring lek. Hur 

exempelvis sysslolöshet kontra aktivitet värderas i ett samhälle påverkas av en lång historisk 

process och värderingen påverkar hur människor tänker, känner och handlar. I den här 

uppsatsen ska vi utforska en del av modernitetens verkningar och värderingar av lek. Den 

mångfasetterade innebörden i lekbegreppet märks i att det både kan användas i sammanhang 

som uttrycker djup vördnad, men också med något som har med en osäker utgång att göra. Att 

man kastar sig in i ovisshet och tar en risk i och med leken framgår bland annat av de 

germanska språken där lekbegreppen sammanfaller med ”utsätta sig för fara eller risk”, 

”förplikta sig”, ”fara”, ”skuld” samt ”gisslan” och ”insats”. Här kan vi återigen se en motsatt 

inriktning i förhållande till det lustfyllda och bekymmerslösa som lek också kan hänvisa till.  

 

Sammanfattningsvis visar ovanstående etymologi att den västerländska språkanvändningen 

kring lek i större utsträckning kategoriserar lek som ett övergripande begrepp som inordnar 

många olika uttryckssätt under sig. Abstraktionen är högre och barnlek kontra vuxen-lek 

avgränsas inte i samma utsträckning vilket kan få till följd att lek generellt sett kan ses som 

främst en aktivitet för barn. Vidare ser vi att de europeiska språkens lek även inrymmer kamp, 

spel, konkurrens och tävling samt att de betonar leken som risktagande. Det öppnar upp för 

möjligheten att i lekens tecken skapa en syntes mellan de oftast oförenliga fenomenen 

oskyldighet och hierarkisk maktutövning. Medan vissa språk betonar leken som mycket aktiv 

knyts det i de europeiska språken även till sysslolöshet. I och med att ordet lek en gång 

avgränsats som något specifikt får det även konsekvensen att människan får syn på sig själv 

som lekande, till skillnad från andra tillstånd.  

 

Leken antar många olika skepnader men alla beskrivningar av lek är inte lika goda och 

rimliga. Jag menar att det finns vissa saker som utmärker lek eller, i alla fall, bättre kan 

beskriva vad lek är. Det är en sak att påstå att kulturen skapar lek, en annan att lek finns som 

en naturlig del i att vara människa och som sedan olika kulturer påverkar på skilda sätt. I den 

här uppsatsen undersöker jag utifrån ett hermeneutiskt-fenomenologiskt perspektiv hur de 

olika kulturella kategoriseringarna av lek också innebär en avgränsning av människornas 
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handlingsutrymme i olika kontexter. Kategoriseringarna av lek innebär att människan, som 

har samma behov och längtan efter lek som en grundläggande hållning i livet, kan få svårare 

att ha en lekande hållning i mötet med världen. Det är inte svårt att förstå att de olika 

kategoriseringarna påverkar människans handlande och hennes känslor, tankar och 

värderingar kring sig själv och andra. Då uppstår frågan: Utgör den språkliga kategoriseringen 

i det västerländska moderna samhället ett hot mot lekens essens? Mitt svar är jakande vilket 

kommer att belysas i kommande avsnitt då vi ser på hur några av de strukturbildande moderna 

formerna förhåller sig till lekens väsen. 

 

4. Lek och objektivering i det moderna samhället 
 

Kategoriseringen av lek är, vilket ovan behandlats, tätt förknippad med samhällets 

uppbyggnad. Olika språk och kulturer kategoriserar lek på olika sätt. Hur lek kategoriseras 

påverkar människans handlingar, värderingar, tankar och känslor. Jag tolkar det som att de 

kategoriseringar kring lek som formats under moderniteten innebär att lek får reducerat 

utrymme i dagens västerländska samhälle. Jag ser det som ett hot mot lek då kategoriseringen 

fungerar som styrmedel och begränsar människans handlingar.  

 

Nedan ska jag undersöka hur leken påverkas av fyra samhälleliga, strukturskapande processer 

som fått en genomgripande betydelse under moderniteten. De fyra processerna är 

positivismen som strukturerar kunskap samt den disciplineringsprocess som följer i dess spår; 

rationaliseringsprocessen som strukturerar organisation och administration; den abstrakta 

socialiteten som interaktionsform, vilken strukturerar mötet mellan människor; samt det 

kapitalistiska systemet som strukturerar den ekonomiska marknaden. Något som förenar dessa 

strukturerande former är att de fungerar objektiverande på människan då det inom dessa 

former finns avpersonifierande, rutiniserande element vilket gör att människorna inom dessa 

former tenderar att behandla både varandra och sig själva som objekt. Lekens väsen å sin sida 

innebär liv, frihet, spontanitet och äkta möten mellan människor. Jag börjar med att se på 

leken i förhållande till den positivistiska kunskapsformen. 

 

4.1. Lekens väsen och positivism  
 

Nedan kommer jag att presentera några grundtankar inom den positivistiska kunskapssynen 

med avstamp i modernitetens tidiga period, upplysningen, då det var då som denna syn på 

kunskap började etableras. Därefter kommer jag undersöka hur den positivistiska 

kunskapssynen relaterar till lekens väsen.   

 

4.1.1. Det positivistiska projektet  

 

Under 1700-talet når den vetenskapliga utvecklingen det steg i historien då kyrkans monopol 

att formulera den gängse kunskapen om hur världen är beskaffad börjar vackla i sina 

grundvalar.
49

 Upplysningstiden kännetecknas främst av en stark och omutbar förnuftstro, en 

rad teknologiska framsteg samt en  förskjutning gällande makt och kunskap. Vetenskaperna 

framträder med tydlighet, särskilt naturvetenskapen, och kyrkans världsbild ifrågasätts. Folket 

revolterar även mot den hierarkiska ordningen och demokratiska värden etableras. 

Upplysningstiden handlar om tron på att alla är förmögna att tänka förnuftigt och självständigt 

och borde ha större inflytande över sina liv.
50

 Under den här tiden uppstår även en 
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vetenskapsbaserad rörelse som framhäver den empiriska naturvetenskapen. Det var den 

franske tänkaren Henri de Saint Simon (1760-1825) som först myntade termen positivism. 

Positivism är ett vetenskapsideal vars grundidé också är en utopi: med den systematiserade, 

atomistiska, empiriska vetenskapens hjälp ska människan på sikt kunna nå fulländad, sann 

kunskap och skapa en himmelrikeslik tillvaro på jorden. August Comte (1798-1857), en 

annan viktig gestalt, verkade för att formulera och systematisera positivistiska principer vilka 

skulle vara tillämpbara inom all forskning. Grunden fann han inom den naturvetenskapliga 

forskningen  och framför allt inom matematiken. Den positivistiska vetenskapens grundidé är 

alltså att man genom att finna sanningen om världen ska kunna befria människan från all 

villfarelse och ersätta den med vetenskaplig upplysning.
51

 Redan här ser vi hur positivismen 

utgör ett hot mot lek då lek även bygger på fantasi. I leken överskrids fantasi och verklighet 

medan den positivistiska viljan att avgränsa ”villfarelse” från det verkliga innebär att lek i 

positivismens tid är hotad. 

 

4.1.2. Positivism och lekens väsen 

 

Förståelsen för det positivistiska förhållningssättet ges i sociologen Bo Eneroths bok ”Hur 

mäter man ”vackert?”
52

 där han presenterar det atomistiska respektive det holistiska 

förhållningsättets förtjänster och problem. Den metod som används i det positivistiska 

projektet är den atomistiska metoden vilken går ut på att dela upp det undersökta i så små 

beståndsdelar (därav det passande namnet atomistisk) som möjligt och undersöka dem var för 

sig. Inriktningen är främst att ta reda på sådant som går att ”ta på”, väga, mäta och räkna. När 

sedan kunskapen om alla små delar åter länkas samman är tanken  att sanningen om helheten 

framkommit. Alltså, summan av delarna är lika med helheten – ett atomistiskt 

förhållningssätt. Om vi konstrasterar det atomistiska förhållningssättet till lek ser vi att lek har 

ett motsatt fokus, i leken söker man inte efter avgränsningar och uppdelningar. Lek kopplar 

samman och inkluderar, det är ofta relationerna, det mellanliggande, processen, som är i 

fokus. Inom positivistisk forskning är det den observerbara verkligheten och det som är 

möjligt att verifiera empiriskt som är värt att undersöka vetenskapligt.  Det forskande 

förhållningssättet är distanserat och forskaren bör inte låta sig beröras av det studerade. Det 

positivistiska synsättet framställer objektivitet och systematisering som det högsta idealet att 

sträva mot. Leken å sin sida präglas av närhet, ja till och med uppgående i det som väckt 

intresset, att beröras och engagerat och fantasifullt pröva sig fram är själva poängen. Inom 

positivismen föredras den kvantitativa metoden framför kvalitativ metod. Forskningen 

handlar till stor del om att dela upp och systematisera och sökandet efter kausala samband 

sätts i fokus, målet är att finna absoluta slutsatser. Leken å sin sida söker mening, helhet och 

ett fenomens kvaliteter, lekens söker och skapar variation, den är i process och slutmålet är 

inte givet utan utgången av en lek är oviss. Den atomistiska metoden är förtjänstfull, menar 

Eneroth, när det är materia som studeras. Stora framsteg framför allt inom naturvetenskapliga 

och tekniska områden har följt i den atomistiska forskningens spår
53

. Det har däremot varit 

omtvistat om dessa metoder är tillämpbara på fenomen som inte handlar om lagbundenhet, 

exempelvis samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga discipliner. Problem med det 

positivistiska projektet och den atomistiska metoden uppstår således när det börjar laboreras 

på det här sättet med dynamiska processer som liv eller i sökandet efter mening. Då säger 

summan av delarna och kausala samband inte nödvändigtvis särskilt mycket om helheten, allt 

behöver hänga samman för att mening ska uppenbaras. Delarna och helheten är beroende av 
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varandra och samverkar dynamiskt, de befinner sig inte i en statisk position. Oftast är det 

svårt att få en rättvisande bild av det dynamiska när det studerade lyfts ut ur sin kontext, det 

dynamiska bör studeras i sitt sammanhang. Eftersom dynamiska processer är i ständig rörelse 

och påverkas av så många olika faktorer kan utgångspunkten inte heller vara att finna den 

absoluta, slutgiltiga sanningen. En holistisk hållning är därför ofta att föredra då det handlar 

om att undersöka annat än materia.
54

 Trots detta används den positivistiska metoden i stor 

omfattning även inom de vetenskaper som innefattar mänskligt liv. Då människan är både 

medvetande och självmedvetande har det fått konsekvenser med ett sådant förhållningssätt. I 

den positivistiska forskningen undersöks människan som ett objekt, särskiljt från sin naturliga 

kontext. Forskaren förhåller sig distansierat.  

 

Kontrasterna mellan lek och det positivistiska förhållningssättet är stora. I en tid där det 

positivistiska förhållningssättet marknadsförs och breder ut sig som det bästa, eller det rätta, 

angreppssättet för att skapa förståelse får det konsekvenser för synen på lek. Lekuttryck, 

såsom fantasi, spontanitet, känslomässig beröring, uppgående i nuet så till den grad att tid och 

rum försvinner, osv. bemöts i ett positivistiskt präglat samhälle med ökad skepsis och 

ifrågasättande då det mätbara, det katigoriserade, det absoluta framhävs som det ideala. 

Lek som utgör en tydlig kontrast till positivismens atomistiska fragmentering och 

distansiering av världen kan utgöra ett skydd mot fragmentering och objektivering. 

Terapeuten Rollo May framför kritik mot det positivistiska distansierade, objektiverande 

förhållningssättet vilket beskrivs i kommande del i uppsatsen. Han ställer det i kontrast till ett 

skapande, lekenade förhållningssätt. 

 

4.1.3. Lek utgör ett skydd i ett positivistiskt präglat samhälle 

 

Lekens aktiva erfarande fungerar överbryggande både gällande människans inre och hennes 

omvärld men även inom människan själv. I en tid då fragmenteringen ökar torde även  

behovet av den överbryggande leken öka. Den existentiellt inriktade terapeuten Rollo May 

ifrågasätter det atomistiska synsättet och kopplar det till hur människans personlighet alltmer 

fragmenterats från 1800-talets andra hälft och framåt. I boken ”Den omätbara människan”,  

vars titel är ett tydligt ställningstagande, analyserar han modernitetens verkningar på 

människans existens. Angående hur människan bör förstås med tanke på evolutionen och 

tillgången till självmedvetande skriver Rollo May  

 

”...varje ny funktion bidrar med en ny komplexitet som betingar alla de enklare 

elementen i organismen. I detta perspektiv kan det enkla endast förstås i ljuset 

av det mer komplexa. Det är så det förhåller sig med människan.  Alla de enklare 

biologiska funktionerna måste uppfattas i ljuset av den nya funktionen, själv-

medvetandet”.
55

 

 

Trots Rollo Mays konstaterande har den atomistiska, fragmenterade och kausala förståelsen 

fått genomgripande utbredning  gällande studiet av människan. Hon undersöks som materia 

trots att människan är levande, både medvetande, självmedvetande och andlig. Som 

praktiserande terapeut hänvisar May en omfattande del av den psykiska ohälsa som råder i det 

moderna samhället till de fragmenterande samhälleliga strömningarna vilka han ser som 

bidragande till emotionell, psykologisk och andlig upplösning. Trots välfärd är människornas 

neurotiska problem omfattande. De upplever sig i hög grad alienerade, isolerade och 

avpersonaliserade. Till skillnad från den positivistiska distansierade hållningen menar May att 
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en av terapeutens  viktigaste uppgifter är att vara i äkta och medverka i en nära relation med 

sina hjälpsökande. För att kontakten ska verka helande är det av största vikt att relationen är 

”på riktigt” och inte i skydd av tekniker och metoder. En uppdelning av ett subjekt och ett 

objekt i relationen är förkastlig då den hjälpsökande behöver möta en människa av kött och 

blod. Förhållningssättet är således helt motsatt det positivistiska distansierade 

forskningsidealet.  Terapeutens uppgift handlar om att möta den hjälpsökande och bryta 

hennes isolering så att hon kan stå i relation med både sig själv, sin omvärld och andra 

människor. Det bidrar till upplevelser av enhet och meningsfullhet. Rollo May ställer sig 

således kritisk till det objektiverande synsätt som utvecklats i det moderna samhället då 

läkarvetenskaperna, psykiatrin och beteendevetenskaperna anammat positivistiskt synsätt och 

positivistiska metoder både i sin forskning och i sina metoder och tekniker i mötet med 

människor. Förståelsen för människans komplexitet kommer enligt May till korta i den 

positivistiska satsningen  då det som inte går att observera empiriskt på ett objektivt sätt 

hamnar i skymundan vilket bidrar till en starkt reducerad förståelse av människan. Den 

atomistiska forskningen av människan har bidragit till en fragmenterad och uppstyckad 

förståelse av mänskligt liv. Om positivismen bidragit till att människan upplever sig alienerad, 

isolerad och avpersonaliserad så utgör lek å sin sida motsatt verkan då den bidrar till 

upplevelser av autentisitet, gemenskap och starkt aktörsskap. I leken sker ett möte mellan 

människor som berör och förändrar. Mötet präglas av tillit, spontanitet, fantasi och frihet. 

 

Ovan har jag pekat på hur positivismen ställer frågan: Hur erhåller vi kunskap om världen?  

Positivismen talar om objektivitet, bestämda regler, distans, uppdelning, systematisering, 

kausala samband och  absoluta slutsatser. Då syftet är att förstå leken i förhållande till den 

positivistiska inriktningen vill jag, som ett tanke-experiment, ställa leken samma fråga: Hur 

erhåller vi kunskap om världen enligt leken? 

 

Jag tror att leken skulle svara att det är genom det aktiva erfarandet i nära relation med det 

som ska undersökas. Den känslomässiga beröringen är en viktig del i sökandet liksom 

engagemang, lust och uppmärksamhet. Kännedom söks i leken kring både helheter och 

detaljer och fördjupningen engagerar så att tid och rum glöms bort. Gränsen mellan den 

undersökande och det undersökta suddas ut och människan och hennes fråga förenas. Frågan 

väcker till liv och skänker glädje och allvar på samma gång. Kanske delas frågan med någon 

annan och utan konkurrens och maktanspråk kan de undersökande tillsammans, i gemenskap 

fördjupa förståelsen och söka variation. Den kunskap vi i och med våra efterforskningar 

erhåller i leken förändrar sättet att vara. Lekens kunskap är som Marton och Booth beskrivit 

både icke-distanserande och icke-fragmentarisk: 

 

”Det finns ingen verklig värld ”där ute” och en subjektiv värld ”här inne”. 

Världen konstrueras inte av den lärande, som inte heller påtvingas den; världen 

konstitueras som en intern relation mellan dem. Det finns bara en värld, men det 

är en värld som vi erfar, en värld som vi lever i, en värld som är vår”.
56

 

 

Ett positivistiskt synsätt har varit tongivande för hur de sociala praktikerna formats under 

moderniteten. Inom positivismen framhålls tanken, förnuftet, det systematiska kausala 

synsättet med fokus på enskilda detaljer. Lek betonar känsla, det holistiska, bakomliggande 

mening, dynamiska processer och dubbeltydighet. Positivistiska metoder styckar sönder 

helheter i delar. Människan blir, som Rollo May pekat på, fråntagen sin egen 

erfarenhetskunskap som till stor del baseras på känslor och ges i stället en materialistisk, väl 

                                                           
56

 Marton, Ference & Booth, Shirley (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur, s 30. 



24 

 

avgränsad förståelse av hur människan och verkligheten är beskaffad. I det moderna samhället 

är det därför stor risk att lek reduceras. Leken blir som bäst en livgivande oas i ett samhälle 

som präglas av fragmentering. Den splittrade, alienerade och isolerade människan kan 

dessvärre ha svårt att finna lekens källa trots att den skulle ha en helande inverkan på henne. 

Jag tror att längtan efter lek är stor i det moderna samhället. 

 

Michel Foucault har i den positivistiska vetenskapens spår funnit att en ny form av 

disciplinering och kontroll strukturerar befolkningen i det moderna samhället. I nästa del av 

uppsatsen behandlas leken i förhållande till denna disciplineringsprocess. 

  

4.1.4. Lekens väsen och disciplinering 

 

Michel Foucault har under sin forskargärning fördjupat sig i frågor angående kunskap, makt 

och subjektet i det moderna samhället. Han har undersökt vad som följer i den atomistiska 

forskningens spår och jag ser hans analyser som viktiga att anknyta till när det gäller 

kategorisering av lek i det moderna samhället. Nedan följer först en översiktlig presentation 

av Foucaults studier vilka sedan relateras till lekens betydelse i det moderna samhället. 

 

4.1.5. Michel Foucault och avskiljningens historia 

 

Michel Foucault, (1926-1984) en forskare som rör sig tvärvetenskapligt mellan bland annat  

filosofi, historia, psykologi, sociologi och vetenskapsteori  har intresserat sig för hur kunskap 

och  makt samverkat i framväxten av det moderna samhället och dess institutioner. Foucault 

ställer sig kritisk till upplysningens kunskapsideal då han i boken ”orden och tingen” (1966) 

och i ”vetandets arkeologi” (1969) undersöker hur förutsättningarna för att skapa ”vetande” 

förändrats över tid samt hur processerna kring hur kunskap, eller diskurser, produceras och 

sprids. Foucault lyfter fram staten, de samhälleliga institutionerna, familjen, religionen, 

produktionen och marknaden som centrum för att samordna och sprida makt. Foucault har en 

relativistisk syn på kunskap. Kunskap och makt är tätt sammanlänkat. Människornas 

relationer innehåller ständigt ett pågående maktspel mellan olika vetande, eller 

sanningsanspråk. Det är människan själv som är både subjekt och objekt i denna kamp, det är 

hon som gör anspråken och anspråken handlar om henne, det är hon som påverkar, men också 

påverkas av, om det vetande som presenteras anammas eller förkastas. Processen sker alltså i 

dubbel riktning, både inåt människan själv och utåt från människan eller institutioner av olika 

slag. Makt och kunskapsrelationerna är föränderliga och har en öppen utgång. Kunskap är inte 

absoluta fakta utan något som över tid förändras beroende på kontext och makt. Vad som går 

att säga och tänka i olika tidsepoker varierar.
57

 

 

Helene B. Schwartzman
58

 har ägnat många års studier åt att fördjupa förståelsen kring lek. En 

intressant iakttagelse hon gjort handlar om lek och makt. Ofta förklaras barns rollekar som en 

imitation av vuxenvärlden. Låt oss skapa ett exempel där barnen leker skola: 

 

 Barnen sitter och låtsas räkna vid bänkarna. Längst fram står ett barn och säger 

med dominant ”lärarröst”:   

- Sitt still i klassen! Du där, vad är 179- 457+37?... Nå, vad är det? Kan du inte? 

Hörde ni andra? Lisa kan inte! Lisa, nu får du skriva det här talet 20 gånger... 

Uppfattat!? 
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En vanlig tolkning är att barnet imiterar och prövar den vuxnes roll och förbereder sig för att 

själv en dag bli vuxen. En annan tolkning är att hon kanske bearbetar en skolsituation. 

Schwartzman lyfter i stället fram att barnen har en medvetenhet om den maktsituation som 

råder, att de är medvetna om lärarens maktspel. Helene menar att barnen skapar satir och 

skämtar kring den vuxnes sätt att agera. De gör uppror och revolterar mot den rådande 

maktsituationen i klassrummet och leker en lek för att uttrycka sitt ogillande och erövra makt i 

förhållande till situationen. Här kan vi se ett exempel på en oviss utgång gällande makt. 

Barnen, som ofta ses som en maktlös grupp, förhåller sig på ett sätt som innebär att de erövrar 

en subjektiv upplevelse av makt. De tillskriver inte sin riktiga lärare den makt och auktoritet 

som hon förmodligen gör anspråk på. Subjektet är delaktigt och har möjlighet att påverka 

utgången i skapandet kring kunskap och makt.  

  

Även om Foucault menade att maktutgången är oviss, och att subjektet är delaktigt i 

maktprocessen, hade han en uppfattning om människans determination. Han räknas ibland 

som strukturalist. Foucault ser en förändring kring kunskapsproduktionen under moderniteten 

då de positivistiska strömningarna till stor del präglar forskningen även kring det mänskliga 

livet. Det positivistiska, atomistiska, naturvetenskapliga kunskapandet innebär, som ovan 

nämnts, att även människan studeras som  ett objekt. Han undersöker hur objektiveringen 

fungerar i praktiken då människan utsätts för nytt vetande och därmed får en ny typ av 

självmedvetande vilket påverkar henne som subjekt. Hon tvingas underkasta sig de sociala 

praktiker som hör till det nya vetandet. Foucault kommer i sina analyser fram till flera 

intresseväckande, och till viss del skrämmande, praktiska konsekvenser av det positivistiska 

projektet och organisationen av institutionerna.  Hans metod går ofta ut på att följa olika 

samhälleliga institutioners tillblivelse och historiska utveckling för att spåra relationer mellan 

vetenskap och makt. Moderna institutioner och sociala praktiker såsom exempelvis sjukhus, 

fängelser, skolor, fabriker och försvaret utgör viktiga plattformar för både 

kunskapsproduktion och kunskapsspridning och därmed även för makt.
59

  

 

Psykiatrins och medikaliseringens framväxt 

I sin bok ”Vansinnets historia under den klassiska epoken” (1961) följer han hur behandlingen 

av de tidigare inlåsta ”dårarna” på 1800- och 1900-talet förändras genom att de avskiljs från 

andra marginaliserade, inlåsta grupper och inom asylernas ram görs till objekt för 

vetenskaplig observation. Det är en systematisk och distanserad forskning där resultatet 

innebär att ”dårarna” avskiljs och etiketteras. Behandlingen eller normaliseringsprocessen 

kräver sedan att ”dårarna” bejakar  och samtycker till den stigmatiserade bilden som 

framkommit. Både det inre och det yttre kravet blir därefter stort när det gäller att anpassa sig 

efter rådande normer. Foucault menar att det är utifrån denna grund psykiatrin som vetenskap 

finner ny mark. Han gör en liknande granskning och analys av den medicinska vetenskapens 

framväxt med utgångspunkt i en historisk skildring av klinikens tillblivelse och utveckling i 

”Klinikens födelse” (1963). Här framhåller han att de mänskliga kropparna, både levande och 

döda, blir föremål för klinisk observation och atomistisk forskning. Den mänskliga kroppen 

analyseras på ett systematiskt, atomistiskt sätt, in i minsta detalj. Den medicinska expertisen 

ges därpå makten att med sin kliniska blick förklara, bedöma och kalkylera sjukdom och på så 

sätt avskilja det sjuka från det friska. Även i det här fallet bidrar det till att människan börjar 
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se på sig själv och andra utifrån denna avskiljning av sjukt och friskt. Hon gör vad hon kan för 

att kontrollera och normalisera sig själv.
60

 

Disciplineringsprocessen 

Även i Foucaults bok ”övervakning och straff”
61

 analyserar han en samhällelig institutions 

historia, nämligen fängelsets. Innan upplysningstidens och industrialiseringens inträde 

kontrollerades befolkningen i högre grad av yttre straff. Foucault upptäcker att människan 

under modernitetens framväxt genomgår en disciplineringsprocess där genomförandet av 

anpassningen till ”normalitet” alltmer tillfaller individen själv genom självkontroll. Genom en 

disciplineringsprocess inordnar sig människan. Denna disciplinering utvecklar fogliga och 

nyttiga kroppar, vilka behövs i industrisamhället. Det optimala vore om människan fungerar 

som en maskin. Genom två vitt skilda metoder genomförs disciplineringsprocessen. Den ena 

har sitt ursprung i armén där det handlar om att kuva och utnyttja kroppen, alltså att skapa en 

nyttig kropp som kan manipuleras. De andra har sitt ursprung i vetenskapen kring människan 

och handlar om att göra kroppen till ett objekt för observation och undersökning, alltså att 

skapa en begriplig kropp som kan analyseras. Då dessa båda parallella tendenser förenas 

skapas en foglig kropp som kan underkuvas, begagnas, förvandlas och fulländas. 

Förvandlingen går ut på att skapa kroppar som är fogliga, nyttiga och effektiva. Hur går det då 

till? Jo, det viktigaste redskapet är kategoriseringsprocesser. Beteendet och kropparnas 

rörelser plockas ned i beståndsdelar och sedan sätts de ihop igen på det sätt det önskas, de 

drillas och blir utsatta för dressyr. Rum för övervakning och avskiljning formas, exempelvis 

kliniken eller fängelset. Andra exempel är skolor och arbetsplatser. Rummet är ordnat så att 

massan kan observeras samtidigt som var och en har sin givna plats. Rum och tid avgränsas 

och strukturerar människan i rutiner som bidrar till att beteenden automatiseras. De avskiljs 

från varandra och härmed skapas individer ur det som tidigare utgjorde ett kollektiv. 

Kategoriseringen sker även i hierarkiska strukturer med tydliga tecken på tillhörighet. 

Människorna blir jämförda i förhållande till varandra vilket leder till att de även jämför sig 

själva med varandra. Uppdelningen av tid och rum sker så att övervakning av massan alltid är 

närvarande som en möjlighet samtidigt som individen som är inordnad i rummet inte vet om 

när hon är iakttagen. På så sätt kan detaljkunskap om de olika individerna inhämtas och 

fullända kontrollen. Människan synliggörs samtidigt som hon individualiseras. Tiden, varje 

stund, är inrutad för specifika ändamål. Då den kontrollerade inte vet när hon kontrolleras blir 

kontrollen invändig och självövervakningen har gjort sitt intåg. Individerna kategoriserar sig 

själva genom att ställa sig frågan: Är jag normal eller onormal? Sedan beter hon sig som det 

förväntas och rör sig i maskineriet som en fungerande kugge. Hon är en foglig och nyttig 

kropp, som rör sig effektivt, ekonomiskt och energisparande. 

 

Sammanfattningsvis innebär Foucaults iakttagelser att människan i det moderna samhället 

hämmats i sin spontanitet och delaktighet. De observerar sig själva och anpassar sig 

disciplinerat till ”samhällsmaskineriet” som fogliga och nyttiga kroppar. 

Disciplineringsprocessen innebär ett tydligt hot mot lek vilket fördjupas i nästa del i 

uppsatsen.  

 

4.1.6. Disciplineringsprocessen och lekens väsen 

 

Lek bygger på spontanitet och delaktighet. Den lekande kastar sig ut i det som är ovisst utan 

att ha ett bestämt mål, hon vill aktivt följa sin lust och nyfikenhet och har inte som mål att 

anpassa sig efter rådande normer och rutiner, utan snarare utmanar hon och revolterar mot 

                                                           
60

 Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo (red.) (2007). Klassisk och modern samhällsteori. 3., [utvidgade och 

rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur, s 254-261. 
61

 Foucault, Michel (2003). Övervakning och straff: fängelsets födelse. 4., översedda uppl. Lund: Arkiv. 



27 

 

rådande ordning. Den lekande vill skapa något nytt och uttrycka känslor och få spontana svar 

från sin omgivning. Samspelet och dialektiken med omgivningen är i fokus i stället för 

uppdelning och hierarkiska bedömningar. Tid och rum glöms bort och den lekande låter sig 

inte fullt ut kontrolleras och följa de begränsningar som gjorts vedertagna kring när, var och 

hur något är lämpligt. Leken står i strid med disciplineringens och avskiljningens psykologi.  

 

Disciplineringsprocessen innebär att kroppen drillas och dresseras och att människans 

handlingar automatiseras. Hur ser det då ut med lekens förhållande till kroppen? Inom den 

fenomenologiska traditionen talar man om kroppen som människans självklara utgångspunkt. 

Människan är inte skild från sin kropp utan hon är sin kropp. Även i analysen av lekens väsen 

framkom det aktiva erfarandet som lekens grund. Det är i det aktiva erfarandet som lek blir 

till. Jan Bengtsson skriver för att beskriva Merlau-Pontys tankar om den levda kroppen som 

subjekt – objekt. 

 

”Den egna kroppen är inte ett ting som jag kan flytta omkring i rummet på samma 

sätt som jag flyttar möbler och böcker. Den egna kroppen är ju nämligen det 

subjekt som flyttar sakerna. Som sådan är naturligtvis den egna kroppen inte ett 

ting, utan alla handlingars subjekt över huvud taget.”
62

 

 

Då lekens väsen starkt präglar en människas vara skapas en medvetenhet kring kroppens 

erfarande när hon rör sig i världen. Självklart är även en lekande människa inlemmad i rutiner 

och automatiserade vanor och rörelser. Den som är lekande sinnad är dock vaken och aktiv 

vilket gör att hon responderar  på de stimuli som hon kommer i kontakt med, hon är ett tydligt 

subjekt. Det behövs inte så kraftiga förändringar i omgivningen för att hon vaket och alert ska 

ta tillfället i akt och skapa något och vara kreativ. På så sätt väcker hon liv i vardagliga 

rutiner. För att den disciplinering som gör samhällsmedborgaren till en foglig och nytting 

kropp ska vara möjlig behövs således ett hämmande av lek. I det moderna samhället menar 

Foucault att en styrningsmentalitet präglar maktutövningen. Det finns en strävan att överföra 

en tanke-ram till befolkningen. Det kalkyleras medvetet för att förvandla människors 

tänkande i en viss riktning för att kontrollera och nyttja befolkningen på önskvärt sätt, 

exempelvis till lönearbete. Det Foucault undersökt är hur människorna kontrolleras genom  att 

de tar vissa ”sanningar” för så självklara att de inte ifrågasätts. I den processen har givetvis 

språket en enorm betydelse. När en kategorisering väl etablerats, exempelvis att lek är en 

barnaktivitet som hör hemma på fritiden och inte i arbetslivet så reglerar och kontrollerar 

människan sig själv för att följa den gängse kategoriseringen: man vill ju inte betraktas som 

barnslig eller ses som smitare på sitt arbete. Sociala praktiker, exempelvis skolor och 

arbetsplatser, utgör basen för disciplineringsprocessens utbredning. Sedan verkar disciplinen 

på mikromakts-nivå inom människan själv i allehanda situationer i livet. Det är här som 

kunskapen och makten samverkar och rent praktiskt ordnar och kontrollerar människorna 

genom att kroppen underordnas en behärskad ”lydsjäl”. Människan blir i det moderna 

samhället sin egen fångvaktare genom självövervakning. Hon anpassar och inordnar sina 

handlingsmönster utifrån rådande samhälleliga kategoriseringar, alltså den kunskap som 

formulerats kring olika fenomen.
 63

 Den lekande människan fungerar inte helt som en lydsjäl 

eller en foglig och nyttig kropp, hon revolterar och låter sig inte fångas in av rådande 

kategoriseringar utan söker variation och gemenskap. Leken är ett redudant, elementärt vara  

och utgår således inte efter nyttoprinciper eller rädsla att bryta mot rådande förväntningar.  

Men alla människor i ett samhälle påverkas av de strukturer hon ingår i och i tider av 
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disciplinering minskar lek. Det reducerade utrymmet för lek får konsekvenser för människans 

mående.  

 

Terapeuten Rollo May upptäckte att många av dem som sökte hjälp hos honom var hämmade 

och förstelnade och att de kämpade med att förhålla sig till de former de ”tvingats” in i. Han 

skriver att: ” Människor måste återfinna de ”förlorade” delarna av sin personlighet, delar 

som gått förlorade på grund av en massa hämningar. Annars kan deras personlighet inte bli 

välintegrerad.”
64

 Vidare hänvisar han till att människan både tänker och känner men framför 

allt att hon även vill någonting. May menar att varje människa har en inneboende formlidelse 

alltså en vilja att komma till uttryck i kreativitet och skapande. ”Den skapande processen som 

innebär en strid mot upplösningen, kamp för att ge tillvaron nya former av vara som skänker 

harmoni och helhet.”
65

 Lekens väsen är frihet och kreativitet. Den lekande människan är 

aktivt erfarande med sin kropp och då hon går genom världen upptäcker hon det hon möter på 

nya sätt. Hon vill skapa och uttrycka sig och ge tillvaron nya former. Den lekande människan 

är på sätt och vis en människa med makt då hon förhåller sig aktivt i att formulera sig som 

subjekt om och om igen. Lekens väsen ger henne således ett visst skydd mot att införliva en 

”lydsjäl” och bli en foglig kropp. Lekens vara förankrar männinskan i hennes aktivt erfarande 

kropp och hjälper henne att responsivt gå världen till mötes och att kreativt skapa ny mening.  

 

Trots att leken kan utgöra ett visst skydd mot yttre styrning visar både den terapeutiska och 

den sociologiska litteraturen att människan i det moderna samhället även lider av ohälsa och 

att lek i den positivistiskt präglade moderniteten reducerats trots att behovet av lek ökar då 

disciplineringsprocessen och självkontrollen alltmer styr människans tankar, känslor och 

handlingar. Den disciplineringsprocess som enligt Foucault genomsyrar det moderna 

samhället leder vidare till de moderna institutionerna, organisationerna och administrationen. 

Foucault lyfter fram kunskap och makt som tätt sammanlänkat och visar på möjligheten att 

inom institutionernas ramar legitimera kunskapsproduktion och därmed även ges tillgång att 

utöva makt. Om Foucault visade att det pågår en disciplineringsprocess i det moderna 

samhället i den positivistiska vetenskapens fotspår så lyfter Max Weber fram en annan 

betydande process som även den genomsyrar det moderna samhället. I nästa del i uppsatsen 

sammanförs lekens väsen med Max Webers målrationalitet.  

 

4.2. Lekens väsen och målrationalitet 
 

Upplysningen sägs vara bakgrunden till den avmystifiering, eller avförtrollning, av världen 

som ligger till grund för den målrationella rörelsen. I den här delen av uppsatsen presentaras 

först en kort bakgrund gällande den målrationella processen varpå en jämförelse görs 

beträffande lekens väsen och målrationalitet. 

 

4.2.1. Max Weber och den målrationella rörelsen 

 

Weber, liksom Foucault, undersöker former kring makt och disciplin i det moderna samhället 

och i dess organisationsform byråkratin. Webers och Foucaults syn på disciplinering 

påminner i hög grad om varandra, båda talar om att det är automatiserade, stereotypa rörelser 

som är sammanfogade för att uppnå lydnad, nytta och effektivitet. Weber tillskriver den 

byråkratiska organisationen en överlägsen position både gällande legal auktoritetsutövning 

och effektivitet. Det som gör den så effektiv är dess precision, stabilitet, disciplin och 
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tillförlitlighet, vilket är en följd av att den är väldigt noga reglerad. Orden nedan författades av 

mannen som formulerade en teori då han upptäckte att det samhälle han levde i tenderade att 

bli alltmer effektivt och målstyrt och allt mindre förtrollat, han kallade det moderna samhället 

för målrationellt. 

 

”Ingen vet vem som ska bo i buren i framtiden, eller om det i slutet av denna oerhörda 

utveckling skall uppstå helt nya profeter, eller om det kommer att bli en mäktig 

pånyttfödelse av gamla tankar och ideal, eller, om ingetdera inträffar, mekanisk 

förstening, garnerad med ett slags krampaktig självuppskattning. Då kunde med rätta 

dessa ord sägas om de sista människorna i denna kulturutveckling: ”Specialist utan 

ande, njutningsmänniska utan hjärta, och denna nolla inbillar sig ha nått ett aldrig 

tidigare uppnått stadium i mänsklighetens historia.”
66

 

 

Som man kan utläsa av citatet ovan var det inte främst tillförsikt Weber kände i samband 

med sina upptäckter om den målrationella rörelsen. Buren han talar om var en bild av den 

”tunga rock” bestående av den moderna ekonomiska ordningen med sin maskinella 

produktion, sina varor och förordningar vilka bestämmer människornas liv. Tysken Max 

Weber (1864-1920) räknas som en av de klassiska sociologerna som verkar i slutet av 1800-

talet och början av 1900-talet. Han undersöker förändringen i den övergång från religionen 

som samlande och reglerande kraft i samhället till ett samhälle som enligt honom regleras av 

målrationalitet och kapitalism. Med hjälp av bildandet av idealtyper, ett slags mentala 

övergeneraliseringar som fungerade som hjäpmedel vid sökandet efter mening bakom socialt 

handlande,  upptäckte och undersökte han under sin livstid ett flertal exempel som tydde på 

att en rationaliseringsprocess pågår i västvärlden under moderniteten. Både det religiösa, det 

ekonomiska och det politiska systemets organisationer övergår till att bli mer målrationellt 

orienterade. Rörelsen går från att ha traditionen som utgångspunkt till att den karismatiska, 

revolutionerande rörelsen övertar rodret varpå den karismatiska rörelsen övergår till att bli 

värderationell, eller idealistisk, och därefter alltmer styras av målrationella strävanden. Även 

andra områden såsom sättet att organisera musik, levnadssättet, juridiken, socialt handlande, 

de sociala relationerna osv genomgår under moderniteten liknande rationaliseringsprocesser. 

Weber menar att det är en generell rörelse som genomsyrar hela samhället på olika nivåer  

och påverkar dess medborgares sätt att tänka, handla, legitimera auktoritet och organisera 

sig. 

 

4.2.2. Den målrationella rörelsen och lekens väsen 

 

Nedan undersöks den målrationella inriktningen i förhållande till lek. Den första jämförelsen 

gäller det övergripande samhälleliga perspektivet, den rationella kapitalismen. Den andra 

jämförelsen gäller den sociala handlingstypen och den tredje jämförelsen undersöker 

legitimation av auktoritet.  

 

Weber menar att samhällets målrationella rörelse går från att vara ett traditionellt samhälle 

styrt av bla. religionen via revolutionära övergångsformer till att bli en rationell kapitalism. 

 

Den rationella kapitalismen kännetecknas av att människan söker effektivisera produktionen 

så att mervärdet av arbetsinsatsen ökar, den målrationella kapitalismen strävar efter ständigt 

förbättrade resultat. Mervärdet investeras på nytt i produktionen och vägar för att effektivisera 

arbetet ytterligare utvecklas ständigt. När effektiviteten ökat på grund av ny teknologi och 
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effektivare metoder kan man tänka sig att arbetaren skulle kunna arbeta mindre, men den 

målrationella strävan innebär att även arbetaren utsätts för kravet att ständigt effektivisera 

arbetet. Ständigt sätts nya mål upp och resultatet är i fokus. Det gäller att finna den mest 

effektiva vägen att nå de resultatmål som är uppsatta. Varje liten detalj i produktionen 

finjusteras för att nå maximal utdelning. Max Weber ser att den rationella tendensen bidragit 

till ökat välstånd och stora teknologiska framsteg men beskriver även att målrationaliteten 

innebär en förlust av existentiella värden i människornas liv. Från det traditionella samhället 

gick förändringen till det målrationella samhället genom en revolutionär period. Revolutionen 

är starkt besläktad med lek till skillnad från den målrationella hållningen. 

 

Vi återvänder till Helene B. Schwartzmans teori som visar hur lek kan vara en form av 

revolution och att uppror mot rådande maktstrukturer kan ta sig uttryck i lek. När Weber talar 

om revolutionära övergångsformer i brottet av den traditionella samhällsformen tänker jag 

mig att det kan handla om en period av kraftfullt engagemang, mycket känslor och stor 

handlingsberedskap. Revolutionen ligger således nära lek då den är aktiv och överskrider 

rådande strukturer. Revolutionen skapar liksom leken något nytt. I det här sammanhanget är 

det en reaktion på den traditionella, vanemässiga, hierarkiska ordningen. Det samhälle som 

efter de revolutionära övergångsformerna tar över är den rationella kapitalismen. Weber talar 

om karisman som en revolutionär kraft i historien. Han menar att de karismatiska rörelserna, 

exempelvis revolutionen, inte kan kombineras med vardagliga rutiner vilket efter hand är 

nödvändigt. De rörelser som revolterat kommer således efter hand att övergå till rutiniserad 

form, antingen traditionell eller målrationell - byråkratisk. Slutsatsen jag drar är att det finns 

starkt släktskap mellan lek och revolution och att liksom revolutionen efter hand rutiniseras 

kan även lek rutiniseras. En rutiniserad lek övergår från att vara en lek till att vara ett spel. 

Den målrationella kapitalismen fungerar lite som ett spel. Vinststrävan och konkurrens 

utmärker både spelet och kapitalistisk rationalitet, medan fri lek utmärks av delaktighet och 

upptäckarlust utan fokus på vem som kommer först och vem som ”är bäst”. Både spel och den 

målrationella byråkratiska organisationen justeras av regler. Lek å sin sida är till sin karaktär 

snarare oreglerad, fri och gränsöverskridande. I det målrationella samhället krävs rutinisering 

och disciplin, vilket som även gäller ett spel som kan upprepas på liknande sätt gång på gång. 

Leken å sin sida kräver frihet för kreativitet och skapande, spontanitet och improvisation. Som 

en fortsättning av analysen av leken och målrationaliseing följer nu en jämförelse mellan lek 

och Webers sociala handlingsformer. 

  

Weber menar att människornas sociala handlingar förändras under moderniteten från att 

avgöras av vad som av tradition gäller till att avgöras av affekter, därefter av värderingar till 

att slutligen alltmer bygga på  målrationalitet. 

 

Det målrationella sociala handlandet ligger långt ifrån det lekande handlandet. I det 

målrationella handlandet finns risken att människan inte är närvarande i nuet utan befinner sig 

tankemässigt vid målet. Det som sker i nuet används kalkylerande och beräknande som ett 

medel för att nå målet vilket bidrar till att det aktiva erfarandet kan bli starkt begränsat. Den 

lekande kalkylerar inte på samma sätt. Asplund framhåller att lek är redundant verksamhet, 

den har alltså inget mål eller någon nytta förutom i sig själv. Lek är till för att den lekande 

tycker att det är roligt och den används inte i syfte för att nå andra mål. Då lek används för 

något utanför sig själv minskar graden av lekfullhet och den kan övergå till att vara något 

annat. I det målrationella handlandet kan ett avstånd uppstå mellan den som utför 

målrationella handlingar och dess omgivning, alltså kan lekens överbryggande kännetecken 

vara försvagat. Mötet mellan målrationella människor är ickelekande om de använder 

varandra som medel för sina respektive mål. I leken möts människor och det uppstår något 
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dem emellan, leken kännetecknas av gemenskap och glädje. Det som sker mellan människor i 

leken berör och den lekande människan är öppen för att följa med och förändras i samspelet. I 

det målrationella handlandet har den handlande redan målet klart för sig, utgången är inte 

öppen och fri utan bunden vid färdiga föreställningar om vad målet är. Lek kännetecknas å sin 

sida av fritt skapande och tillblivelse med öppen utgång.   

 

Ovan har det sociala målrationella handlandet jämförts med lek. Målrationellt handlande 

kännetecknas av kalkylerande och beräknande, begränsat deltagande i nuet, distans mellan 

människor, nyttjande av människor för egna syften med målet ständigt är i fokus. Leken å sin 

sida kännetecknas av närvaro i nuet, redundans, glädje, gemenskap, närhet, känslomässig 

beröring, frihet och öppenhet i skapandet. Dessa båda står i skarp kontrast till varandra och 

det målrationella handlandet utgör således ett hot mot lek. Det målrationella handlandet 

riskerar att förstöra den tillit som lek bygger på. Den målrationella samhällsmedborgaren kan 

spela ett spel för att nå sina mål då den lekande går in i leken med öppenhet för vad som kan 

uppstå. Vidare kan det målrationella handlandet bidra till splittring och meningsbortfall då 

fokus inte är i nuet utan vid ett mål i framtiden.  

 

Nu går undersökningen vidare till att öka förståelsen för hur de målrationella 

bevekelsegrunderna för legitimering av auktoritet förhåller sig till lek. Till att börja med 

presenteras Webers rationaliseringsprocess kring legitimering, vilken ser ut enligt följande: 

 

Legitimeringen av auktoriteter går från att i feodalsamhället avgöras utifrån traditionella 

former till en auktoritet som legitimeras genom karisma. Legitimeringen av auktoriteter rör 

sig slutligen mot legal legitimering av auktoritet, vilket innebär att auktoriteten regleras och 

legitimeras av lagar och bestämda roller.  

 

Weber begreppsliggör auktoritet på det individuella planet på följande sätt: ”Sannolikheten att 

en order med ett bestämt innehåll åtlyds av vissa bestämda personer.” 
67

 När det gäller den 

målrationella, legala legitimeringen av auktoritet på det organisatoriska planet handlar det om 

”Föreställningen om den föreskrivna ordningens legalitet och de personers rätt att utfärda 

anvisningar, som av denna ordning kallats att utöva auktoritet.”
68

     

 

Weber lyfter fram den byråkratiska organisationens förvaltning som det främsta rationella 

auktoritetssystemet. I sina undersökningar har Weber funnit en lång rad kännetecken på hur 

den byråkratiska administrationen är uppbyggd. Det främsta kännetecknet är att allt är 

formaliserat och reglerat i abstrakta regler och överrenskommelser. Inget utlämnas åt 

slumpen. Ett annat avgörande kännetecken är att allt följer en opersonlig ordning.  

Auktoritetsutövningen utgår från de roller som tilldelats. Rollerna är indelade i en tydlig 

hierarki och tjänstemannen är underkastad en strikt systematisk disciplin och kontroll. Den 

målrationella auktoriteten är således opersonlig och regleras av regler och roller.Jämför med 

Foucaults disciplineringsprocess som vi tidigare tagit del av, de påminner till stor del om 

varandra.  

 

Hur förhåller sig då lek till den målrationella legitmeringen av auktoritet 

 

Med tanke på lekens legitimering av auktoritet skulle jag här vilja dela med mig av några av 

Erich Fromms tankar om den legitimering av auktoritet som han funnit när det gäller 

”varandets livsform”, vilket enligt mig är en livsform som till stora delar stämmer överens 

                                                           
67

 Ibid. s 158. 
68

 Ibid. 159. 



32 

 

med lekens. Inom den målrationella byråkratiska administrationen är de opersonliga rollerna 

avgörande för legitimering av auktoritet. Genom att ha en viss roll har man automatiskt 

legitimitet att bestämma och utöva auktoritet. Fromm gör en tydlig distinktion gällande att ha 

eller att vara en auktoritet. Auktoritet är enligt Fromm inget man kan ha, det är något man är. 

Vidare gör han nästa distinktion som handlar om rationell kontra irrationell auktoritet. Den 

rationella, varandets, auktoritetsutövning bygger på kompetens och den verkar genom att de 

personer som finns i auktoritetens närhet växer och utvecklas i dess sällskap. Auktoriteten 

förtjänas och tilldelas av de omgivande. Den irrationella, ägandets,  auktoritet påminner om 

den målrationella auktorieteten då den bygger på makt och dess funktion är att utnyttja dem 

som är underställda. Målrationalitetens auktoritet är ju inte kopplad till personliga egenskaper 

eller faktisk kompetens utan bygger på formell kompetens och den överordnade rollen. Den 

målrationella auktoritetens funktion är att kontrollera och utöva makt. Varandets, eller lekens, 

auktoritet grundar sig på en mognad och en kärnfull personlighet vilken även utstrålas. 

Varandets auktoritet uppmuntrar aktivt erfarande och skänker glädje liksom lek. Den 

överbryggar dualismen mellan trygghet och frihet då den gör människor självständiga 

samtidigt som det även utvecklas trygghet i den varande auktoritetens sällskap. Att vara en 

aukoritet snarare än att ha auktoritet ligger helt i linje med lek.  Den rationella auktoritet 

Fromm lyfter fram kan ha möjlighet att utvecklas genom lek då det aktiva erfarandet liksom 

det kreativa meningsskapandet leder till rik förståelse. Den målrationella, eller irrationella  

auktoritetsutövningen begränsar lek då den inte uppmuntrar självständighet och personligt 

engagemang. Den avgränsar i stället för att överbrygga, den uppmuntrar människor att bortse 

från sina erfaranden då formatliteten är så hög och kontrollen så stor, det är en mängd 

formella regler som styr. Det egna utrymmet att handla är kraftigt kringskuret och det kan 

medverka till både alienation och meningsbortfall.  

 

Rationaliseringstendensen tar sig enligt Weber uttryck på alla områden både på individuell 

nivå och på samhällelig nivå. När det gäller hur sättet att tänka påverkats av rationaliteten 

påvisar Weber att en förändring av språket skett. Förändringen består i en högre grad av 

systematisering av verkligheten genom ett ökat användande av abstrakta begrepp. 

Abstraktionen ökar även på andra plan i det moderna samhället. Johan Asplund har inriktat en 

del av sin forskning på att undersöka hur även interaktionsformen, de möten som sker mellan 

människor, har blivit alltmer abstrakta. I nästa stycke ska vi ta del av den moderna 

interaktionsform Asplund kallar abstrakt socialitet. 

 

4.3. Lekens väsen och abstrakt socialitet 
 

Ovan har vi tagit del av några av modernitetens strukturerande former; den positivistiska 

kunskapsformen, disciplineringsprocessen och den målrationella formen.  Nedan ska vi nu ta 

del av en interaktionsform som enligt Johan Asplund alltmer breder ut sig i det moderna 

samhället – den abstrakta socialiteten.  

 

I boken ”Det sociala livets elementära former” (1987)
69

 beskriver den svenska sociologen 

Johan Asplund (född 1937) begrepp som social responsivitet - asocial responslöshet, 

responsorium och abstrakt socialitet. Asplund framhåller att den sociala responsiviteten, vår 

tendens att ge gensvar vid social stimulans, är en elementär, medfödd, mänsklig egenskap. 

Människan är av naturen sällskaplig och har en stark benägenhet att svara då det ställs frågor 

till henne. Asplund visar på att den sociala responsiviteten mellan människor har en oviss 
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utgång, att det är svaret på en stimuli som avgör vad som egentligen sägs. ”Vad en given 

stimulus är framgår inte i sig. Vad den är framgår snarare av den respons den uppväcker. 

Omvänt framgår det inte av en given respons, betraktad för sig, vad den är. En respons är ju 

alltid en respons på en stimulus. ” Den sociala responsiviteten är från början vild och otyglad 

men i och med socialiseringsprocesser tyglas den sociala responsiviteten till viss del. Den 

sociala responsiviteten är ombytlig, det pågår ett växelspel med rollövertagning mellan ett jag 

och ett du, vi växlar ständigt identitet i den sociala responsiviteten. ”I den fria sociala 

responsiviteten är förhållandet mella stimuli och respons ”dialektiskt.” Stimulus och responser 

hänvisar mångtydigt till varandra.”
70

 Kopplingen till lek är tydlig. Lek är social responsivitet. 

I leken växelverkar olika responser dialektiskt och vad som uppstår i samtalet, eller i leken, 

har oviss utgång och skapas efter hand som leken pågår. Motsatsen till social responsivitet, 

och även till lek, är asocial responslöshet.  Även den asociala responslösheten är en del av den 

mänskilga repertoaren. Den asociala responslösheten tar vid då den sociala responsiviteten 

klingar av. Denna växelverkan mellan social responsivitet och asocial responslöshet är 

elementär.  

 

Asplund ser dock en förändring i det moderna samhället då det sociala livet övergått till att i 

större utsträckning kännetecknas av asocial responslöshet. Den spontana feedbacken mellan 

människor har avtagit och likgiltighet och objektivering breder ut sig. Moderniteten formar ett 

abstrakt samhälle med abstrakta samhällsvarelser. Foucaults disciplineringsprocess formar 

fogliga kroppar som inte i första hand responderar spontant utan i stället responderar 

socialiserat, automatiserat och anpassat. Det levande mötet mellan människor övergår alltmer 

till abstrakt socialitet med rutiniserat agerande. De roller vi ikläder oss innebär att vi i högre 

grad immiterar de förväntningar som finns på den roll vi spelar vilket leder till ökad 

abstraktion. De människor som möts i det moderna samhället har alla den dubbla identiteten, 

den identitet som blir till i mötet med den andre men även den abstrakta samhällsvarelsens 

identitet. Asplund talar om att en rent abstrakt socialitet till stora delar ersätter den konkreta, 

handlingsorienterade gemenskapen mellan människor där stimuli och responer på ett levande 

och oförutsägbart sätt växelverkar, såsom i lek. I stället ersätts det levande, lekande mötet av 

abstrakt konversation. ”Inom ramen för abstrakt socialitet finns ingenting annat än abstrakt 

socialitet. Där pågår ingen specifik eller målinriktad verksamhet, man producerar ingenting, 

löser inga problem, är inte i färd med att förändra världen. Interaktionen har inget yttre syfte 

och handlar inte om något annat än sig själv.” Då det äkta spontana samspelet mellan 

människor avtagit och ersatts av abstrakt socialitet mellan abstrakta samhällsvarelser som är 

asocialt responslösa är risken, enligt Asplund, för utbrändhet stor. ”Så snart den abstrakta 

sidan överflyger den konkreta kan utbränningen vara ett faktum. Interaktionen mellan 

abstrakta samhällsvarelser genererar inga känslor – varken hårda eller mjuka, varken kalla 

eller varma – utan kännetecknas i stället av känslobortfall, känslostopp eller känslolöshet.”  

Asplund skriver även att ”Den, vars responser aldrig förvandlas till stimuli är tillintetgjord.” 

 

Sammanfattningsvis konstaterar jag liksom Asplund att den abstrakta socialiteten breder ut sig 

i det moderna samhället vilket innebär att lekfullhet och spontanitet i äkta möten mellan 

människor som låter sig beröras känslomässigt minskar. Den abstrakta socialitetens 

utbredning utgör ett hot mot lek och att den breder ut sig är ett tecken på att lek har ett 

reducerat utrymme i det moderna samhället. En annan abstrakt rörelse är kapitalismen med 

dess abstrakta marknad som reglerar stora områden av det mänskliga livet i dagens 

konsumtionssamhälle. I nästa del av uppsatsen är det dags att låta lekens väsen möta det 

kapitalistiska systemet. 
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4.4. Lekens väsen och kapitalism 
 

I föregående del av uppsatsen har den positivistiska vetenskapssynen, disciplinering, 

målrationalitet och abstrakt socialitet ställts i förhållande till lekens väsen. I det kommande 

avsnittet fördjupas förståelsen kring lekens väsen i förhållande till det kapitalistiska systemet. 

I det här avsnittet förekommer alla de moderna strukturerande objektiverande processerna 

som tidigare undersökts i uppsatsen att användas. Enligt Max Weber är det kapitalistiska 

samhället en av rationaliseringsprocessens följder.
71

 Nedan följer först en bakgrund av de 

kapitalistiska grundförutsättningarna varefter vi ser hur det kommer sig att människan låter 

sig ledas och disciplineras. På detta följer några teman kring hur kapitalism påverkar lek. 

 

4.4.1. Det kapitalistiska systemet 

 

Weber menade att en förutsättning för att det kapitalistiska samhället skulle uppstå var att det 

fanns anledning för människan att både arbeta hårt men ändå inte slösa bort det hon tjänade. I 

det feodala samhället hade de besuttna ingen tanke på att spara, de ville hellre leva i lyx. När 

den protestantiska läran tolkades om till en lite mer skrämmande och uppfodrande variant av 

Calvin på 1500-talet, ändrades det slösande beteendet. Det ersattes av ett förnekande av det 

sinnliga och folket blev strävsamt och sparande i stället för att slösa bort sina tillgångar på 

allehanda njutningar. Calvin förkunnade att det var förutbestämt av den allsmäktige och 

allseende Guden vilka som skulle komma till himmelen och helvetet. Den förestående domen  

skapade oro i lägret. Hörde man till Guds himlaskara eller var det så illa ställt att man i 

evighet skulle pinas och skära tänder tillsammans med djävulen? För att dämpa sin ångest 

inför denna framtidsfråga ersattes alltså lyxlivet med ett kargt, kuvat och asketiskt leverne. På 

så sätt kunde i alla fall tron och hoppet om att vara utvald bland himlaskaran lindra oron.  

    

Här fanns nu plötsligt ett folk som inte lät pengarna rulla, som självmant ville leva ett 

sparsamt, arbetande liv - en perfekt lönearbetare. Koppla sedan på den kapitalistiska andan 

som innebär att vår kapitalistiska, strävsamme och sparsamma företagare investerar den 

intjänade vinsten i produktionen så att avkastningen ständigt kan öka och investeras på 

nytt…
72

 Karl Marx talar om mervärdet som en av förutsättningarna för kapitalismens 

fortgång. Det är mervärdet som återinvesteras i produktionen. Mervärdet kommer av 

lönearbetet. Lönearbetaren ses som en vara som under en del av sin arbetstid producerar 

motsvarande vad han själv kostar i drift, alltså sin lön. Under resten av arbetstiden är det han 

producerar enligt Marx ett slags gratisarbete som innebär mervärde för den som köpt honom, 

alltså företagsägaren. Lönearbetaren är den enda varan på marknaden som har ett högre 

bruksvärde än bytesvärde. Det innebär att han arbetar in det mervärde som återinvesteras i 

produktionen. Ju längre arbetsdagar han har och ju mer han producerar under den tiden desto 

lönsammare är han. 
73

 

  

När Sten Andersson reflekterar över detta konstaterar han att industrialiseringens lönearbetare 

måste vara en kraftigt disciplinerad människa som blivit uppfostrad till lönearbetare med 

modersmjölken. Den disciplinerade människan är alltså en förutsättning för att kapitalismen 
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som system ska överleva. Lönearbetaren måste gå till arbetet och arbeta så mycket som 

möjligt under sin arbetstid. Det krävs ett bemästrande av de känslor och impulser som inte är 

förenliga med en hög avkastning och en systematisk, regelmässig livsstil.
 74

 Alltså är det 

nödvändigt att få bukt med leken…   

 

Hur går nu denna omvandling till? Weber lyfter fram sambandet med det rationella 

förhållningssättet. Han ser även kopplingen mellan den protestantiska etiken och den 

kapitalistiska andan som en förutsättning för att människan ska omorganisera sina 

vardagsliv.
75

 Detta stämmer väl överens med hur Michel Foucaults disciplineringsprocess 

inordnar människan i lönearbetet genom att människans tanke och handlingsmönster 

förändras och lönearbetaren blir sin egen fångvaktare som inordnar sig i ledet med fogliga och 

nyttiga kroppar. Som vi tidigare varit inne på lyfter han  fram sambandet mellan makt och 

vetande som grundläggande för att de sociala praktikerna ska reproducera makten. 

    

Här nedan följer tre resonemang: För det första: Hur kategoriseringen kring arbete och fritid 

förändras i samband med kapitalismens intåg vilket har ett nära samband med synen på lek. 

För det andra: Hur den nya kapitalismens ändrade förutsättningar i arbetslivet medför att 

leken, eller rättare sagt spelet, används som ett medel att forma den leende, nätverkande 

arbetaren. För det tredje: Vilken roll den kapitalistiska konsumtionen spelar för leken. 

 

4.4.2. Lekens väsen och uppdelning av tid och rum 

 

För att lönearbetaren ska användas så effektivt som möjligt delar man upp arbetsuppgifterna 

på olika personer där var och en kan utföra och specialisera sig på varsitt moment i 

produktionen. Detta får till konsekvens att man inom en produktionsenhet är beroende av ett 

team av arbetare som synkroniserar sina uppgifter och tider med varandra. Ju snabbare takt 

man har i arbetet desto större vinst blir det för företaget. Tiden blir plötsligt en avgörande 

faktor.  

    

Ett exempel på det här kan man läsa om i Richard Sennets bok ”När karaktären krackelerar” 

där han tar upp de första Fordfabrikerna där man på sekunden tidsuppskattade varje moment i 

produktionen med hjälp av stoppur för att hitta det mest tidseffektiva upplägget vid löpande 

bandet. Här var det inte fråga om att några minuter hit eller dit var en struntsak.
76

 

    

I bondesamhället var det behoven och de växlande arbetsuppgifterna som styrde över 

människans takt. Hur och när man arbetade påverkades av årstidernas växlingar, dagens 

längd, djurens och människornas kroppsliga behov, väder och vind. Den konkreta naturen var 

”klockan” man anpassade sig till.
77

 

    

En tydlig förändring kan urskiljas i människors sätt att förhålla sig till tiden i detta 

brytningsskede. Hur förändrades då synen på tid och rum? Tiden delades upp och 

kategoriserades om. Arbetstid och fritid skapades och särskildes med olika innehåll. Man 

skiljde också på var olika aktiviteter hörde hemma. Rummet delades upp i arbetsplats och 
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hem och sammanfogades med olika typer av förhållningssätt. På arbetsplatsen och under 

arbetstiden var det normala, friska beteendet att arbeta hårt. Arbetaren fick lön för att han 

arbetade och började ses som arbetets ägodel under arbetstiden.
78

 Lönearbetet har en 

avgörande betydelse gällande den objektivering präglar människans liv i det moderna 

samhället. 

    

Arbetsrummet inreddes på så sätt att det inte fanns plats för annat än arbete. När det var 

lunchrast i 30 minuter fick man gå till ett annat rum, ett rum som förknippades med 

näringsinhämtning, i detta rum gällde ett annat förhållningssätt, här fick man prata med 

varandra. Genom att avgränsa dessa platser och tider på ett tydligt sätt skapade man 

arbetsdisciplin. Helgdagen och kvällen var den tiden som inte var köpt av arbetsplatsen. Det 

var den fria tiden, väl avgränsad. 

    

På vilket sätt har nu detta påverkat lek? Jo, leken utgör ett hot mot arbetsdisciplinen genom 

sin spontanitet och genom att den kan uppsluka intresset hos en eller flera arbetare så att tid 

och rum glöms bort. Lek är en aktivitet som rubbar organisationen. Det är även en verksamhet 

som påverkar tankelivet och känslolivet. Leken är vidare något som skulle bidra till att 

arbetarna börjar tala mer med varandra och på så sätt skulle de kunna få egna idéer och börja 

påverka sin situation. Kanske de skulle komma på något som gör dem mindre lönsamma. Det 

är inte önskvärt i den uppifrånstyrda fabriken. Vi ser återigen behovet av en begränsning av 

leken för att hålla arbetarna i arbete. Man ordnar särskilda lekplatser och särskilda lektider 

och avgränsar andra platser och tider till att vara lekfria zoner. Den kategorisering som sprids 

om lek är att den hör hemma hos barn, som ännu inte är lönearbetare, att den utövas på 

fritiden, ej på arbetstiden. Det som förtydligas ytterligare i och med detta är att leken ses som 

en avgränsad aktivitet och inte ett potentiellt förhållningssätt i livet.  

 

4.4.3. Lekens väsen och den nya kapitalismen 

 

Vi återkommer till Richard Sennet som visar på hur arbetsvillkoren har ändrats under de 

senaste decennierna. Förr var det långsiktiga mål, byråkrati, stabila satsningar, trogen tjänst 

och rutiner som efterfrågades. Människan skulle fungera som en maskin. I vår tid har 

produktionen ändrats och består till stor del av att sälja tjänster. Marknaden är global och styrs 

av aktiekurser som på kort sikt kan förändra förutsättningarna för ett företag. Nu är det i 

stället kortsiktiga mål och flexibel, social, nätverkande arbetskraft som efterfrågas.
79

 Det här 

är intressant. Vad händer i detta förändringsskede med kategoriseringen av lek på 

arbetsplatsen? Jo, man organiserar in den på ett säkert sätt i organisationen. Teambuilding, 

kick off , personalfester, mingelpartyn med kunder, trivselkvällar med arbetarens familjer osv 

blir metoder för att effektivt och målrationellt närma sig bättre resultat. Nu vill man ha en 

arbetare som kan vara spontan, men på rätt sätt – ett säljande sätt. Personalen lär sig 

klädkoder, bemötande av kund, hur man tar sig fram genom social kompetens i karriären och 

hur man söker de rätta kontakterna. Leken används nu som medel, ett sätt att forma 

personalen till ett säljande, socialt leende.  

    

Men Lars-Erik Berg har en viktig poäng här. Han gör skillnad mellan den spontanitet och 

nyckfullhet som kommer av sig självt i omedvetenhet och den spontanitet och nyckfullhet 
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som är medvetet framställd och används för att nå ett syfte, att spela en roll.
80

 Det är inte 

långsökt att tänka sig att det ledningen vill lära personalen är att spela en vinnande, säljande 

roll. Fokus ligger ofta under dessa aktiviteter inte på att leka utan på att lära sig ett socialt 

spel, ett rollspel. Den som leker på riktigt intar en ärlig rollspelsattityd medan den som 

kalkylerar och arrangerar lekens villkor utövar makt i sitt rollspel.
81

  

    

Även Asplund talar som vi tagit del av ovan om det här med andra begrepp. Den socialt 

responsiva människan håller på med konkreta uppgifter och samtal, det handlar om ett möte 

som berör människorna som deltar i det.
 82

 Det är rätt ofta som dessa fester och arrangemang 

präglas av abstrakt socialitet. Målet för dem som är där är inte att bygga personliga kontakter 

och bli berörda eller att beröra någon annan. De är inte där för att leka, de är där som abstrakta 

samhällsvarelser och spelar ett spel, leendet har fastnat i en grimas. 

    

Finns det två människor på tillställningen som är där för att leka kan kvällen ändå vara 

räddad, leken har möjlighet att spira överallt, när som helst, även i en redigerad lek som 

egentligen är ett spel. Men för att kunna leka här krävs det att man bryter mot asocial 

responslöshet och är socialt responsiv. Det kan även bringa en asocialt responslös person ur 

fattningen så att det bakom masken på den abstrakta samhällsvarelsen plötsligt framträder en 

person av kött och blod.  

    

Asplund tar även upp Garfinkels etnometodologistudier. Garfinkel studerade vardagslivets 

elementära former och kom fram till att de var rutiniserade. Människan vet vad som förväntas 

av henne och hur andra kommer att handla i de grundläggande vardagliga situationerna. När 

dessa elementära rutiner bryts märks det genast för den andre, hennes asociala responslöshet 

blir plötsligt påtagligt synliggjord.
 83

 Att bryta asocial responslöshet genom att bryta 

vardagslivets grundläggande rutiner kan vara ett lektips för den leksugne som har tråkigt på 

en sådan här fest… om den leksugne är beredd på att även ta risken att ses som lite underlig…  

 

4.4.4. Lekens väsen och konsumtion 

 

För att det kapitalistiska samhället ska kunna öka sin omsättning krävs det att lönearbetaren 

även köper de varor och tjänster som produceras. I reklamen kan man använda sig av den 

längtan efter lek som människan upplever. Se på alla barnleksaker, resor, nöjesfält, TV 

kanaler, sexleksaker, teknik, dyra kurser, upplevelsehus, fina bilar, mobiltelefoner, dataspel, 

mm. Allt det här säljs i stora mängder och marknadsförs som svar på det svältfödda  

lekbehovet nutidsmänniskan känner, längtan efter att känna, uppleva, delta, mötas på riktigt, 

skratta och beröras. I samband med leksakerna och de organiserade lekupplevelserna är det 

fullt möjligt att dessa grundläggande behov tillfredsställs, men har det verkligen med 

leksakerna att göra? Om aktiviteten fyller något behov eller inte är kanske mer beroende på 

människans lekande eller ickelekande hållning. 

    

I det moderna kapitalistiska samhället katigoriseras konsumtion och lek ofta samman. Det är 

en kategorisering som syftar till att konsumtionen ska öka för att hålla det kapitalistiska 

systemet flytande. Leksakerna och de organiserade lekarna kan dessvärre riskera att begränsa 

fria tankar och känslor, skaparlust och kreativitet och leda leken bort från människans egen 
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längtan i den riktning som är önskvärd ur kapitalismens eller målrationalitetens synvinkel. 

Asplund skriver att: 
 

 ”… en lek som följer en på förhand uppgjord regel är ingen lek/…/ Responderar 

jag på en kotte som på en gris, så är kotten en gris./…/ i leken är det responserna 

som bestämmer över världen, inte världen som bestämmer över responserna”.
84

 

 

Leksakerna löper alltså risk att genom sin blotta existens begränsa leken genom att de redan 

signalerar hur de ska användas, det är på sätt och vis en på förhand uppgjord idé. För att 

kunna leka med leksaker och inte bara konsumera dem måste alltså den lekande vara en 

”välutvecklad lekare”. Även de sålda, organiserade lekupplevelserna riskerar att begränsa 

leken. Att få bilden av att musik enbart är något man lyssnar på när en professionell musiker 

utövar, konst är något att titta på som konstnärer skapar, sport är något man är publik till när 

någon annan svettas, innebär en begränsning av liv och lek. Det är mycket roligare och 

lekfullare att spela, sjunga, måla, knåda, bygga, simma, brottas och dansa själv eller 

tillsammans med andra än att vara publik. För att en publik ska kallas lekande måste den inta 

det lekande förhållningssättet och låta sig absorberas. Vid sådana tillfällen är dessa 

upplevelser definitivt högklassig lek - ett uppgående i en större helhet.  Ligger fokus däremot 

på att vara en självmedveten, avståndstagande åskådare som är på plats för att bedöma och 

höja sin egen status är det långt ifrån lek. 

   

Asplund hänvisar till Gabriel Tardes tankar om publiken. Han menar att företeelsen att vara 

publik är något som blev möjligt först efter revolutionen när massmedia gjorde det möjligt 

med en envägskommunikation. Fenomenet publik har sedan dess bara vuxit och vuxit. Att 

vara publik är att utgöra ett rent spirituellt kollektiv som består av människor som inte har 

kontakt med varandra och inte ser eller hör varandra. I publiken är allas uppmärksamhet 

riktad mot ett och samma mål vilket gör att alla tar del av samma budskap utan att se följderna 

av det som förmedlas hos de andra mottagarna. De kan heller inte ge något svar och 

responderar således inte på sin omgivning. Asplund jämställer Trades tankar om publiken 

med hans egen idé om den rent abstrakta socialiteten. Publiken ägnar sig inte åt något konkret. 

Asplund skriver att ”Medlem av en publik är man alltid som utbytbart exemplar av ett abstrakt 

människosläkte, aldrig som konkret person 
85

 

     

Ett TV-program kan ses på olika sätt. Det kan konsumeras genom att det ses utan att beröra, 

det kan passera förbi utan att några nyanser, någon mening eller några känslouttryck 

uppmärksammats. När TV-programmet inte omtolkas till tittarens verklighet så talar jag om 

ett icke-lekande förhållningssätt. Samma TV-program kan ses med en helt annan behållning, 

det är inte programmet det kommer an på utan förhållandet till det. Det kan bli levande i 

tittaren, det tar tag i henne och hon uppslukas av det. När det är slut bär hon det med sig i 

tanken och kan återuppleva känslorna som personerna i programmet väckte. Funderingar på 

vad programmet egentligen hade för innebörd lever vidare i henne och gör sig påminda i 

andra sammanhang, det kopplas ihop med det övriga livet. Plötsligt skrattar tittaren till fyra 

dagar efter programmet för att hon kom på en ny, rolig vinkling, nu trillade ännu en pollett 

ner. Hon har varit närvarande och blivit berörd, hon har haft ett lekande förhållningssätt, hon 

var inte en stum konsumerande publik som bara svalde allt hon såg med hull och hår utan det 

pågår ett samtal i henne, hon responderar på den stimuli hon tagit del av. 
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Erich Fromm talar om skillnader mellan människor som präglas av ägandets livsform 

respektive varandets livsform. Leken har sin hemvist i varandet. Så här förklarar Fromm 

förhållandet mellan ägaren och det ägda: 

  

”Ägandets livsform uppstår inte genom en levande produktiv process mellan 

subjekt och objekt; den gör både objekt och subjekt till föremål. Det är ett 

dött, inte ett levande förhållande.”
86

  
 

Översatt till lekens termer skulle man kunna säga att man kan äga hur mycket leksaker som 

helst och ändå inte ha ett lekande förhållande till dem. Både ägaren och leksakerna fungerar 

som ting.  

    

I Asplund-termer skulle man kunna säga att ägaren är asocialt responslös, en abstrakt 

samhällsvarelse.
87

 Han responderar inte på sin leksak. Förmodligen på grund av att en leksak i 

sig själv inte har någon mening, den får mening och liv först när den lekande leker med den. 

Utan varandets eller lekens förhållningssätt till livet blir det inte så mycket lekt. 

    

Så här skriver Fromm om varandets, förhållande till aktivitet och jag ser det även som lek:  
 

”Vid icke-alienerad aktivitet upplever jag mig själv som subjekt till aktiviteten. 

Icke-alienerad aktivitet innebär att ge liv åt något, att producera något och att 

fortsätta att ha anknytning till det man producerat. Detta innebär också att min 

aktivitet är ett uttryck för min förmåga, att jag och min aktivitet utgör en enhet. 

/…/ Produktiva människor ger liv åt allt vad de rör vid. De är själva upphovet till 

sin egen förmåga och de kan väcka upp liv hos andra människor och hos tingen.”
 

88
 

 

Med varandets (lekens) förhållningssätt är inte sakerna i fokus, man kan använda vad som 

helst för att leka, allt kan få liv. Det här förhållningssättet kan hota det kapitalistiska 

samhället, vem ska konsumera om det inte behövs en lång rad av ständigt nya saker som ska 

stimulera oss så att vi kan fly undan vår egen tråkighet? 

 

5. Lek som livsform – slutsatser 
 

Vad har då framkommit utifrån det syfte som initierade undersökningen? Har förståelsen 

fördjupats gällande lekens väsen? Vad är lek? Den här undersökningen visar att lek är ett 

djupt mänskligt behov, ett sätt att vara i världen, lek är något primärt och grundläggande. 

Även den tyske filosofen och dramatikern Friedrich Schiller (1759-1805) tillskriver leken en 

avgörande betydelse för människans existens. Han går så långt i ”Schillers estetiska brev” att 

han skriver att ”Människan leker bara när hon i ordets fulla bemärkelse är människa, och hon 

är bara helt och hållet människa när hon leker”.
89

 Johan Huizinga ser leken som så 

grundläggande mänskligt att han argumenterar för att begreppet homo sapiens- den 

kunskapsägande människan, inte är en lika träffande benämning på människan som homo 

ludens – den lekande människan. Han ser lek som avgörande i människans grundläggande 

natur. Enligt honom är lek den mänskliga kulturens grundsten.
90

 Jag gör sällskap med Schiller 
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och Huizinga i ställningstagandet att lek är ett grundläggande mänskligt behov som formar 

människan till människa.  

 

I sökandet efter fördjupad förståelse för lekens väsen och dess kännetecken har jag funnit fyra 

essenser. Dessa består först och främst i att lek är aktivt erfarande. Det aktiva erfarandet leder 

till överbryggande av dikotomier så att tanke och känsla förenas, att den subjektiva och den 

objektiva världen förenas och att människor förenas.  

 

Det aktiva erfarandet präglar lek genom sina öppna, sensibla möten i världen. 

Sinneserfaranden, känslor och tankar erfars vaket och sensibelt. Den lekande är i dialektik 

med omvärlden med fokus på det som sker. Det närvarande engagemanget bidrar till att den 

lekande är kreativ och därför erfar rik variation både inom sig själv och i sin omvärld. Det 

aktiva erfarandet bidrar till att en ständig tillblivelseprocess fortskrider där fantasi och 

kreativitet har stort utrymme.  

 

Det aktiva erfarandet bidrar till att den lekandes värld blir helhetlig och dikotomier 

överbryggas. Den överbryggande leken visar sig genom att förena tanke och känsla, den 

förenar den subjektiva och den objektiva världen och den förenar människor. Föreningen 

mellan tanke och känsla uppstår då den lekande samlar tankar, känslor och sinnesupplevelser i 

en kreativ, handlande enhet. Leken pågår här och nu och människan är i en tillblivelseprocess 

som ger upplevelser av att vara hel. Föreningen mellan den subjektiva och den objektiva 

världen uppstår då en grundtillit utvecklats i relationer. Tilliten utgör det mellanliggande 

område som förenar den subjektiva, inre världen och den objektiva, yttre världen. Där kan den 

lekande kreativt prova sig fram och uppgå i ett större sammanhang. I lekens rum är frihet och 

trygghet förenade. Överbryggandet som förenar människor handlar om att de lekande möts på 

riktigt i stället för att bara spegla sig i varandra. Frågor om att artbestämma och kategorisera 

identitet hamnar i skymundan vid lek. Det som finns mellan människorna hamnar i fokus. De 

lekande är inte upptagna av att bevaka sina revir och vara i försvarsställning. Leken är rörelse 

och förändring. De är inriktade på mötet och blir ständigt till om och om igen vilket gör att de 

inte behöver låsa fast och vakta på sin identitet.  

 

Efter att ha undersökt vad lek är och vilka kännetecken lek har samt vad lek fyller för funktion 

har jag även undersökt lekens väsen i förhållande till det moderna samhället. Frågor jag ställt 

mig har varit. Hur kategoriseras lek? Vilket utrymme har lek och vilken funktion fyller lek i 

det moderna samhället? Jag har undersökt leken i förhållande till positivism; 

disciplineringsprocessen; målrationalitet; abstrakt socialitet och kapitalism. Vad har då 

framkommit? 

 

Språket fyller en avgörande funktion i den kategoriseringsprocess av lek som pågår. Runt om 

i världen kategoriseras lek på en mängd skilda sätt i språket. I det Västerländska samhället 

kategoriseras lek med en hög grad av abstraktion. Jag tolkar det som att de kategoriseringar 

kring lek som formats under moderniteten innebär att lek får reducerat utrymme i dagens 

västerländska samhälle. Jag ser det som ett hot mot lek då kategoriseringen fungerar som 

styrmedel och påverkar människans handlingar.  

 

Den positivistiska och atomistiska forskningen som även har människan som studieobjekt har 

bidragit till att människan i det moderna samhället kan uppleva sig som ett objekt, alienerad 

och splittrad. Det har att göra med att människan behandlas som ett objekt genom metoderna 

att dela upp, avpersonifiera, avskilja och isolera. Den positivistiska, atomiserande hållningen 

riskerar att reducera lek då de lyfter fram värden och metoder som står i stark kontrast till 
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lekens uttryck som exempelvis fantasi, närhet, subjektivitet, helhetssträvan. Leken skulle 

kunna utgöra en hälsobringande oas för den fragmenterade, alienerade och objektiverade 

människan i det positivistiska samhället.  

 

Michel Foucaults disciplineringsprocess har inneburit att människan i det moderna samhället 

övervakar, kontrollerar och anpassar sig själv. Foucault uttrycker att människan utvecklat ett 

”lydsjälv”. Disciplineringsprocessen som inordnar och avgränsar människors kroppar i tid och 

rum ligger i strid med leken vars motto är frihet. Då det är kroppen som underställs kontrollen 

och avskiljs till automatik, rutin, och isolering utgör den en fiende till leken. Lek innebär 

spontan, luststyrd aktivitet, att förlora sig i tid och rum, gemenskap, nyskapande, delaktighet 

och frihet. I det aktiva erfarandet är kroppen utgångspunkten och om människan förlorar sitt 

lekande väsen innebär det en kraftig begränsning. Den lekande människan har dock tillgång 

till makt då hon utgör ett tydligt subjekt som formulerar sig och skapar sin mening. Leken kan 

utgöra ett visst skydd mot att utveckla en alltför sträng och kontrollerande själ som fungerar 

som kroppens fångvaktare. 

 

Max Webers målrationalitet fungerar avpersonifierande på människan. Den byråkratiska 

administrationen med dess omfattande regler och abstrakta strukturella ordning för människan 

från spontanitet och personligt engagemang. Den lekande människan kan utgöra en 

revolerande kraft i ett målrationellt sammanhang då hon är vaken, närvarande och responsiv i 

nuet. Den lekande människan låter sig inte rutiniseras helt, det aktiva erfarandet bidrar till att 

hon fortsätter att beröras.  Den lekande är ett starkt subjekt med tydligt aktörskap. 

 

Johan Asplunds abstrakta socialitet består av att människor präglas av asocial responslöshet 

vilket utgör motsatsen till den responsivt lekande människan som förlorar sig i responsorium 

och samspel. Det levande mötet mellan människor är en grundlägande komponent för den 

lekande men i den abstrakta socialitetens spår följer känslobortfall och utbrändhet då social 

responslöshet ersätter responsivitet. Asplund talar om att alla har både den abstrakta 

samhällsvarelsen och det responsiva i sig.  Känslor är ett centralt element i leken och då den 

abstrakta socialiteten breder ut sig bidrar det till att lek minskar. Å andra sidan fortsätter den 

lekande att bryta igenom mot asocial responslöshet och väcker på så sätt liv i abstrakta 

samhällsvarelser.  

 

Kapitalismen strukturerer stora delar av människans vardagsliv. I dagens samhälle är 

konsumtionen utbredd och människan glider lätt från ett varande till ett ägande 

förhållningssätt i livet. Lngtan efter lek kan användas som ett medel både för att öka 

konsumtion och för att forma en social, nätverkande arbetare på tjänstemarknaden. Leken å 

sin sida är inte beroende av konsumtion utan kan uppstå utan yttre hjälpmedel. Kapitalismen 

bidrar till alienation och objektivering och innebär ett hot mot lek. 

 

Sammanfattningsvis vill jag säga att de strukturbildande tendenser jag här har undersökt 

tillsammans med lekens väsen alla bidrar till objektivering, alienation och meningsbortfall för  

människan. Lekens väsen innebär ett förhållningssätt i livet som skulle kunna fungera läkande 

i ett samhälle av det slaget. Lekens väsen innebär att den lekande människan möter även 

denna förtingligande värld i aktivt erfarande vilket gör att de dikotomier som verkar 

begränsande och hämmande kan överbryggas så att människan åter får tillgång liv, glädje och 

gemenskap. 
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