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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie är att synliggöra vilka eventuella styrningsstrategier som 

kan förekomma i pedagogers förhållningssätt i barns fria lek i inomhus- och 

utomhusmiljön samt synliggöra eventuella skillnader av styrning i dessa miljöer. 

Forskningsfrågorna som låg till grund för studien var: 

 

● Vilka styrningsstrategier i den fria leken synliggörs via pedagogernas 

förhållningssätt i inomhusmiljön och utomhusmiljön? 

 

●  Vilka skillnader synliggörs via pedagogernas förhållningssätt i 

inomhusmiljön och utomhusmiljön? 

 

De strategiska urval som gjorts för att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna 

är val gällande vilka som skulle ingå i studien och hur materialet skulle kunna 

skapas. Undersökningen genomfördes på två förskolor under två dagar mellan 9.00-

15.00 genom observation. Det skapade materialet bearbetades och analyserades 

samt delades in i kategorier med stöd från tidigare forskning. De teoretiska 

utgångspunkter som använts i denna studie var till underlag för analysen. Michel 

Foucaults teori om makt genomsyrar denna studie och vidare belyses 

maktperspektivet av Rantala (2016) och Dolk (2013) där de på olika sätt omskapar 

Foucaults tankar om makt till dagens förskola. I resultatet framkommer det att i 

pedagogens förhållningssätt så kan styrningsstrategier uppmärksammas i barns fria 

lek både i inomhusmiljön och utomhusmiljön. Vidare framkom det att skillnader 

förekommer i pedagogers förhållningsätt sett till styrningar i inomhus-och 

utomhusmiljön i barns fria lek. Den slutsats vi kommit fram till är att förskolans 

verksamhet genomsyras av makt samt att styrning i barns fria lek pågår hela tiden 

men som dock kan komma att uppfattas tydligare beroende på om barnen vistas i 

inomhusmiljön eller utomhusmiljön. I pedagogens förhållningssätt förekommer 

styrningsstrategier gentemot barns fria lek både verbalt och ickeverbalt. Oavsett i 

vilken utsträckning pedagogers agerande styr barns fria lek är det av stor vikt att 

dessa styrningsstrategier fås syn på, uppmärksammas och problematiseras eftersom 

de påverkar barns lek och därmed deras utveckling och lärande. De observationer vi 

skapat har bearbetats och analyserats och kan komma att användas som inspiration 



 

 
 

för andra pedagoger som vill arbeta självreflekterande och anta ett mer medvetet 

förhållningssätt sett till den underliggande makt som förskolan präglas av. 

 
 
Nyckelord: Förskola, makt, styrningsstrategier, fri lek, pedagogens 
förhållningssätt 
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Inledning 
 

”Vad bestämmer vuxna att ni ska göra i förskolan? Att vi ska städa och inte bråka, 

inte slåss och inte knuffas, inte nypas och inte bitas” (Oksnes 2011 s.57). 

  

Förskolan är en verksamhet där många barn spenderar sin vardag. I förskolan arbetar 

pedagoger utifrån läroplanen för förskolan som beskriver specifika strävansmål och 

riktlinjer för arbetet med barnen. Detta ger pedagogerna ett ansvar över att 

verksamheten utövas överensstämmande med läroplanen. Genom detta ansvar får 

pedagogerna makt över barnen och deras vistelse på förskolan. Barnen får i 

förskolan möjlighet till lek i olika former, både vuxenstyrda aktiviteter samt fri lek. 

Med fri lek menar vi en situation där barnen själva får välja vad de vill sysselsätta 

sig med i verksamheten. Miljön som erbjuds i förskolan kan komma att påverka 

vilken form av lek som accepteras av pedagogerna sett till inomhusmiljön och 

utomhusmiljön.  I läroplanen för förskolan står det att leken är viktig för barns 

utveckling och lärande. I leken ges det möjligheter för barnen att fantisera och 

bearbeta intryck. När barnen leker så stimuleras deras fantasi, motorik och 

kommunikation (Skolverket 2018 s.8). Detta har vi under vår förskollärarutbildning 

fått kunskaper om. Vi anser att det är viktigt att man som pedagog har kunskaper 

om den makt man som pedagog besitter gentemot barnen och hur makten och 

pedagogens agerande kan påverka barnens fria lek. Detta grundar vi på våra tidigare 

erfarenheter där vi stött på att pedagoger styr barnen i deras fria lek, exempelvis 

genom att erbjuda barnen valkort som symboliserar olika aktiviteter att sysselsätta 

sig med. I detta exempel kan vi se en tydlig styrning från pedagogerna av att 

kontrollera vad barnen leker. Dolk (2013) har visat att denna makt pågår i stort sett 

hela tiden gentemot barnen på förskolan och den kan visa sig på många olika sätt, 

både genom medvetna och omedvetna handlingar (Dolk 2013 s.114).  Dolk (2013 

s.227) menar att det är av stor vikt att pedagogerna har ett gemensamt 

förhållningssätt när det handlar om synen på barn och barns möjligheter till kunskap 

och utveckling. Dolk (2013) menar också att pedagogernas kunskaper om att de 

besitter makt över barnen och deras vistelse i förskolan är av stor vikt för hur man 

som pedagog kan komma att påverka barns agerande i verksamheten genom olika 

styrningsstrategier (Dolk 2013 s.114). Utifrån den tidigare forskning som vi lyfter 
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fram har vi uppmärksammat att det finns en kunskapslucka när det kommer till vilka 

styrningsstrategier pedagogen använder i barns fria lek i inomhusmiljön och 

utomhusmiljön.  

 

Eriksson-Bergström (2013 s.183–184) beskriver miljön som en tredje pedagog 

beroende på hur den fysiska miljön är organiserad. Miljön kan bidra till att stötta 

pedagogerna i att vägleda barnen i sitt identitetsskapande samt att ge barnen 

möjlighet till att kunna påverka, engagera sig men också att de ges inflytande i 

förskolans verksamhet. Genom den fysiska förskolemiljön kan barnen disciplineras 

och fostras in i ett sammanhang som genomsyras av samhällets normer och 

värderingar. Vidare hävdar Eriksson-Bergström (2013 s.182) att miljön har en stor 

betydelse för barns utveckling och lärande, där miljön antingen kan stimulera till 

nyfikenhet och kunskapsutveckling hos barnen eller stjälpa den om det finns för 

många regler och ramar för vad barnet får göra i just den miljön.  

 

I denna studie ligger intresset i att synliggöra vilka eventuella styrningsstrategier 

som kan förekomma i pedagogers förhållningssätt i barns fria lek sett till både 

inomhusmiljön och utomhusmiljön. Vidare vill vi lyfta fram vilka eventuella 

skillnader av styrningsstrategier som synliggörs i dessa miljöer. Detta område har 

fångat vårt intresse och vi känner att det är ett område som vi vill fördjupa oss i då 

det berör en stor del av vårt ansvar som förskollärare. Vi valde att fokusera på 

inomhusmiljön och utomhusmiljön då vi har uppmärksammat att det finns en 

begränsad mängd forskning inom detta område.  

  
  

Syfte och problemformulering 
 
Syftet är att synliggöra vilka eventuella styrningsstrategier som kan förekomma i 

pedagogers förhållningssätt i barns fria lek i inomhus- och utomhusmiljön. Vidare 

vill vi synliggöra eventuella skillnader av styrningsstrategier i dessa miljöer. 
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Forskningsfrågor 

•  Vilka styrningsstrategier i den fria leken synliggörs via pedagogernas 

förhållningssätt i inomhusmiljön och utomhusmiljön? 

  

•  Vilka skillnader synliggörs via pedagogernas förhållningssätt i inomhusmiljön       

och utomhusmiljön? 

  
Bakgrund 
 
Lek är ett fenomen som är svårdefinierat och kan uppfattas på olika sätt och ur olika 

perspektiv. I detta avsnitt kommer vi att beskriva olika forskares definitioner av vad 

lek och fri lek innebär samt vad leken kan bidra med sett till barns utveckling och 

lärande.   

 

Fri lek 
 
Begreppet fri lek myntades av pedagogen Friedrich Fröbel som hävdade att leken 

bör ses som ett viktigt och värdefullt redskap i barns utveckling och lärande. Vidare 

menade Fröbel att lekens element kännetecknas av upprepningar, kreativitet, frihet 

samt lärande och utveckling (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015 s.145). Oksnes 

(2011 s.160) beskriver den fria leken som en företeelse där barn hamnar i sin egen 

värld där allt är möjligt och inga begränsningar finns. I denna fartfyllda lek kan det 

vara svårt att uppfatta vart leken har tagit sin början och var den slutar. I barnens 

fria lek sker det saker hela tiden som för leken framåt och ut i fantasivärlden där 

inga ramar och regler finns. När barn hamnar i denna fria lek utan ramar och regler 

uppstår en frihetskänsla hos barnen som kan jämföras med en berusning. 

 
Fri lek i denna studie 
 

I den här studien blir fri lek ett relevant begrepp då vi valt att fokusera på pedagogens 

förhållningssätt i barns fria lek. Fri lek kan tolkas på många olika sätt och det blir 

angeläget i denna studie att lyfta fram hur vi kommer att förhålla oss till den fria 

leken i förskolans verksamhet. Våran förståelse om fri lek ligger nära Fröbels tankar 

om den fria leken då vi med fri lek menar en situation där barnen själva får välja vad 

de vill sysselsätta sig med i verksamheten. Vidare tänker vi att fri lek innebär 
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oplanerade aktiviteter där pedagogen befinner sig mer i bakgrunden och barnen får 

en större möjlighet att använda den egna fantasin och leka vad de vill.  
 
 
Lek på skoj eller lek på allvar? 
 
Lek är ett fenomen som är svårdefinierat men som kan uppfattas och beskrivas på 

många olika sätt (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015 s.144). Lek är något som pågår 

hela tiden i barns vardag och kan ske både under styrda och kontrollerade former. 

Detta kan ske antingen med aktiva närvarande pedagoger eller fri lek där barnen 

själva har kontrollen över lekens innehåll och där pedagogerna intar en mer 

tillbakadragen, passiv roll. Löfdahl (2014 s.27) lyfter fram leken ur ett 

problematiserande perspektiv där lekens betydelse och innehåll inte alltid ses som 

något positivt laddat. Vidare menar Löfdahl (2014) att leken också kan förknippas 

med positionering, makt, ledsamheter och kan komma att upplevas som obehagligt 

vid olika sammanhang när barnen i leken kämpar om att hitta sig en roll. Lek är inte 

bara ”på skoj” utan handlar mycket om att skapa relationer och kamratskap. 

 

Lev Vygotskij och leken 
 
Lev Semenovic Vygotskij var en sovjetisk psykolog, pedagog och filosof som levde 

mellan 1896–1934 (Lindqvist 1996 s.68). Lindqvist (1996 s.70) beskriver att 

Vygotskij var en nytänkande och banbrytande forskare som kom med ett nytt sätt 

att se på barn och lekens betydelse för utveckling och lärande. Vygotskij hävdade 

att i leken utvecklar barn sitt medvetande om sin omvärld. Barn kan i leken bearbeta 

tidigare livshändelser samt utifrån det bygga upp en fantasivärld där förvridningar 

av verkligheten kan förekomma på olika sätt. I leken testar barnen att utöva sitt 

motstånd mot vuxenvärlden och genom detta få en medvetenhet av sina handlingar. 

Vygotskij ser därmed leken som grundläggande sett till utveckling av vilja, tanke 

och känsla samt att det i leken inte går att särskilja dessa från varandra. I leken kan 

barn möta sina inre tankar och känslor samt avspegla den yttre verkligheten i den 

pågående leken. När barn leker så skapas handlingar genom tidigare erfarenheter 

som får nya innebörder när barnen använder sin fantasi.  
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Jean Piaget och leken 
 
Askland och Sataoen (2014 s.183) beskriver Jean Piaget som en schweizisk 

psykolog, filosof, kunskapsteoretiker, biolog och sociolog. Piaget kopplar, i motsats 

till Vygotskijs tankar om lek, ihop fenomenet lek med kognitiv utveckling. Genom 

den kognitiva utvecklingen passerar barn olika åldersstadier i barndomen som är tätt 

förknippat med kognitiv kompetens, sociala förmågor, emotionella försvar och 

fysiskt-motoriska färdigheter.  Piaget menade att dessa kompetenser stimuleras och 

stärks genom leken. Dessa egenskaper kan komma att bli värdefulla vid olika 

sammanhang senare i livet. Lindqvist (1996 s.70–71) nämner Piagets tankar där han 

menade att barnets tidiga lekfulla handlingar i hög grad är individuella och har ingen 

påverkan av omgivningen. Piaget menade med detta att leken främst fyller barnets 

egna behov och att det egocentriska tänkandet blir bekräftat. Genom detta ges 

barnets tankeutveckling ingen avgörande roll utan handlingen sker på sidan av 

språket i jämförelse med Vygotskij som hävdar att handling hör ihop med språket.  

 

Förskolans läroplan om lek 
 
Den revidering av förskolans läroplan Lpfö18 som träder i kraft den 1 juli 2019 

belyser leken i högre grad i jämförelse med Lpfö98. Detta genom att ha skapat ett 

eget stycke för lek som fått namnet “Lek är grunden för utveckling, lärande och 

välbefinnande”. Under detta stycke belyses vikten av lek för barnens utveckling och 

lärande samt hur viktigt det är att pedagogen intar ett följsamt aktivt förhållningssätt 

gentemot barnen och deras lek. Genom att inta ett sådant förhållningssätt kan man 

som pedagog uppmärksamma om barnens lek prioriteras eller begränsas i 

verksamheten. Citatet nedan lyfter styrdokumentets framskrivning om lek: 
 

Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i 

arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för 

barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Barnen ska ges förutsättningar både 

för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. Alla 

barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och 

sin förmåga. När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen 

utanför leken eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken 
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uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas. Genom en 

aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt 

förebygga och hantera konflikter (Skolverket 2018 s.8). 

 

Som citatet ovan belyser är det av stor vikt att barnen erbjuds möjligheter till lek 

och att det har en påverkan på barns utveckling och lärande. För att pedagogerna i 

verksamheten på bästa möjliga sätt ska kunna stötta barnen genom kommunikation 

och hantering av konflikter i deras lek krävs det en närvarande och aktiv pedagog 

som intresserar sig för vad som sker både i barnens fria lek men också den uppstyrda 

leken. 

 

Tidigare forskning  
 
Styrning är något som kan uppmärksammas i pedagogens förhållningssätt och enligt 

oss blir makt och normer två begrepp som förskolans verksamhet präglas av. I detta 

avsnitt beskrivs tidigare forskning där leksituationer skrivs fram och blir till föremål 

för pedagogens styrning. Vidare beskrivs hur barns fria lek påverkas av pedagogens 

fysiska och psykiska närvaro, den fysiska miljön samt hur barns identitetsskapande 

påverkas av pedagogers makt och styrning i förskolans verksamhet. Viktiga begrepp 

som makt, lek och pedagogens förhållningssätt lyfts fram utifrån olika forskares 

perspektiv och tolkningar.  

  

Pedagogens förhållningssätt 
 
Charlotte Tullgren är en forskare som i sin avhandling skriver om leksituationer och 

vad i dessa situationer som blir till föremål för pedagogens styrningar samt vilka 

tekniker som används av pedagogen vid de styrningar som utförs av barn i leken. 

Tullgren (2004 s. 103–105) beskriver leken som en viktig del i barns utveckling och 

lärande där barnen ges möjlighet till utforskande samt att lära känna sig själv och 

sin omvärld. Den miljö som förskolan erbjuder samt pedagogernas lekfullhet 

stimulerar barnen till en livlig men kontrollerad lek som förutsätts av normer där 

barnen leker på ett önskvärt sätt utifrån pedagogens aktiva deltagande i leken. När 

pedagogerna använder ett lekfullt förhållningssätt ger det pedagogerna möjlighet att 

kunna påverka barnens lek, styra barnens handlingar samt innehållet i leken. 

Pedagogens lekfulla förhållningssätt bidrar till en känsla av sammanhang och leklust 
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hos barnet, genom detta ges pedagogerna möjlighet att delta i leken på ett passande 

sätt som inte inkräktar på barnens tankar och idéer. Genom att pedagogen förhåller 

sig till leken på detta sätt skapas en jämställdhet mellan barn och pedagog. Elly 

Singer är en forskare som i sin artikel riktar uppmärksamhet till det undersökta 

problemet hur barns fria lek påverkas positivt respektive negativt av förskollärarens 

fysiska och psykiska närvaro. Singer (2013) belyser hur barnens engagemang i den 

fria leken påverkas av förskollärarens medvetna eller omedvetna val av bemötande. 

Enligt Singer (2013 s.9) har pedagogens närvaro i barns fria lek en stor betydelse då 

den påverkar barnens leklust, om en tvåsidig kommunikation sker mellan pedagog 

och barn så ökar leklusten hos barnen. Om en ensidig kommunikation uppstår 

mellan pedagog och barn kan det få en negativ påverkan på barns leklust. Vidare 

nämner Singer (2013) att pedagogens förhållningssätt kan ha en negativ påverkan 

gentemot barns fria lek. Ett sätt att som pedagog agera kan vara att kontrollera barns 

fria lek genom att gå in och ut i leken vid upprepade tillfällen. Detta kan påverka 

barnens leklust negativt då barnen av pedagogens agerande kan få barnen att känna 

sig övervakade samt att leken får ett återkommande avbrott. 

  

Tullgren (2004) och Singer (2013) lyfter båda fram i sina avhandlingar om vikten 

av pedagogens förhållningssätt i den fria leken på förskolan. Det som de båda 

belyser är att det i barnens fria lek är viktigt med ett aktivt medvetet deltagande hos 

pedagogerna för att det kan påverka barnens leklust men också barnens utveckling 

och lärande.  

Ordning eller kaos 
 
Leken har som det beskrivits här ovan en betydelsefull och avgörande roll i barns 

utveckling och lärande. Tullgren (2004 s.25) nämner att pedagogens förhållningssätt 

och den aktiva närvaron i och runt barns fria lek har en avgörande roll i huruvida 

barns lek kommer att blomstra och utvecklas på ett så sunt sätt som möjligt. 

Fortsättningsvis belyser Tullgren (2004) att leken antingen kan komma att uppfattas 

som kontrollerad eller kaotisk av pedagogen beroende på vilken lek som pågår bland 

barnen. Är det en kontrollerad lek anses den bidra till barns utveckling och lärande 

medan den kaotiska leken i motsats anses bidra till en irrationell och onyttig lära. 

Tullgren (2004 s.26) lyfter även barns egna perspektiv om den fria leken och om 

vad de anser om pedagogens förhållningssätt gentemot olika lekar. Linda Palla är 
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en forskare som i sin avhandling också valt att lyfta fram barns perspektiv eftersom 

barn idag spenderar en stor del av sin tid på förskolan och att det är av betydelse att 

veta hur barn upplever sin vistelse på förskolan. Vidare ligger barnens 

identitetsskapande i intresse hos Palla och hur detta påverkas av pedagogernas makt 

och styrning i förskolans verksamhet. Palla synliggör hur barn skapas som subjekt 

och hur olika beteenden utmanar personalen samt uppmärksammar hur hanterings 

och styrningsförslag hanteras av pedagogerna. Palla (2011 s.82) lyfter fram att det 

som avgör om leken kan komma att uppfattas som ordningsam eller kaotisk beror 

på barns agerande utifrån normen “att vara lagom”, det kan komma att handla om 

att som barn inte utmärka sig alltför mycket eller för lite i den fria leken. 

 

Forskaren Klara Dolk (2013) belyser i sin avhandling “bångstyriga barn” där makt, 

normer och delaktighet får en påverkan i förskolans verksamhet. I sin avhandling 

lyfts vuxnas förhållningssätt fram som att man agerar utifrån att uppnå ett önskvärt 

beteende hos barnen. När barnen inte låter sig styras mot det önskvärda beteendet 

ges ett motstånd från barnen och kan då av den vuxna komma att uppfattas som 

“bångstyriga barn”. Dolk (2013 s.203) lyfter fram barns uppfattningar om 

pedagogens agerande i den fria leken som pågår. Det framkommer från barnen att 

de ofta känner sig missförstådda av pedagogens agerande i leken och beskriver att 

de avbryts av pedagogen i syfte att styras bort från sådant lekinnehåll som uppfattas 

som opassande och inte anses bidra till utveckling och lärande hos barnet.  
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Makt och normer i förskolan 
 
Forskaren Anna Rantala skriver i sin avhandling om en fördjupad kunskap där hon 

fokuserat på hur fostran framställs i förskolans verksamhet i ett samspel mellan barn 

och pedagoger. Rantala (2016 s.28) betonar hur makt och normer genomsyrar 

förskoleverksamheten. Det kan dels handla om organisationen, regler och 

dagsrutiner som fyller sitt syfte att få förskolan att fungera som helhet. De 

dagsrutiner som finns i förskolan, exempelvis frukost, fri lek, samling, fruktstund, 

planerade aktiviteter och lunch medför att barnen blir omfamnad av den makt som 

pågår i den dagliga verksamheten. Denna makt kan komma att innebära att barnen 

anpassar sig till dagsrutinerna, istället för att dagsrutinerna anpassas utefter barnens 

behov och intressen. Dolk (2013 s.113) beskriver maktrelationen mellan barn och 

vuxna där de vuxna många gånger ses som subjekt medan barn ses som objekt. När 

barn ses som objekt blir syftet för pedagogen att styra barnen mot ett önskvärt 

beteende genom att använda sig av överföringsnormer. Detta innebär att pedagogen 

styr och vägleder barnen mot målet att uppföra sig enligt de normer som pedagogen 

själv förhåller sig efter. Vidare nämner Dolk (2013 s.114–115) att den styrning som 

pågår i verksamheten finns där hela tiden och går inte att undkomma vilket i sin tur 

får en påverkan över pedagogens förhållningssätt. De normer som samhället byggt 

upp av vad som anses som ett önskvärt beteende hos barnen genomsyrar pedagogens 

förhållningssätt medvetet eller omedvetet och kan antingen hjälpa eller stjälpa ett 

barn som väljer en normbrytande väg. Genom att lyfta barn med normbrytande 

tankar skulle detta förhållningssätt kunna vara ett sätt att arbeta för att skapa mer 

jämvikt i den makt som pågår mellan pedagoger och barn i förskolans verksamhet. 

 

Makt i förskolans miljö 
 
Sofia Eriksson Bergström är en forskare som i sin avhandling intresserat sig för  

barns handlingsutrymme i relation till de fysiska miljöer som finns i förskolan. 

Hennes intresse ligger i relationen mellan barn, fysiska miljöer och pedagoger samt 

att uppmärksamheten riktas mot hur förskolans fysiska miljö strukturerar och 

organiserar barns aktiviteter. Vidare intresserar sig Eriksson Bergström mot vilka 

erbjudanden och/eller regleringar, som kommer till uttryck i förskolans fysiska 

miljö. Eriksson Bergström (2013 s. 171-172) skriver fram att den fysiska miljön och 

de möjligheter och material som erbjuds användes som ett sätt att strukturera och 
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organisera barngruppen. Den fysiska miljöns planering visar tydligt vilka aktiviteter 

som bör förekomma i rummet samt vilka regler och restriktioner som gäller. Makt i 

förskolans fysiska miljö kan också synliggöras i de dagsrutiner som följs i 

verksamheten. I dagsrutinerna ges barnen möjlighet till fri lek, dock innefattar denna 

fria lek pedagogens förväntningar och mål gentemot barnen. Dessa förväntningar 

och mål blir för barnen svåra att uppfatta vilket gör att barnen testar sig fram för att 

se vilka normer och begränsningar som gäller i den fria leken.  Genom de 

underliggande normer och värderingar som finns i samhället om vad som anses som 

ett okej agerande i den fysiska miljön så fostras barnen som individer in i ett socialt 

sammanhang.  

 

 
Metod 
 
Metod är ett redskap som tillämpas när forskning ska bedrivas, utifrån studiens syfte 

så blir valet av metod angeläget. Denna studie utgår från en kvalitativ metod där 

observation, icke deltagande observatör samt spaltdokumentation har använts som 

redskap för att uppnå vårt syfte. Under arbetets gång har vi gjort urval och tagit 

ställning till samt beaktat de etiska aspekterna. 

  

Kvalitativ metod 
 
Vår studie har utgått från en kvalitativ metod. Björkdahl Ordell (2007 s.195–197) 

beskriver den kvalitativa metoden som ett redskap som kan användas av forskaren i 

syfte att få en större förståelse om något. Patel och Davidson (1994, s.99–100) 

nämner den kvalitativa metoden som med fördel kan användas när man som forskare 

vill få en djupare kunskap om ett specifikt område. Vid användning av en kvalitativ 

metod bearbetas materialet oftast i en omfattande text där utskrivna observationer 

kan ge ett stort textmaterial och ett urval måste göras. Kvalitativa studier kan bli 

tids-och arbetskrävande då man som forskare bearbetar detta material på djupet. Vi 

valde kvalitativ metod då vi i denna studie var intresserade av att få ökade kunskaper 

om vilka styrningsstrategier som förekommer i pedagogens förhållningssätt i barns 

fria lek i inomhus- och utomhusmiljön. För att synliggöra detta och få kunskaper 

inom området menar vi att observationer av pedagogens förhållningssätt blev 

aktuellt. 
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Observation 
 
Vi har använt oss av observation som metod för att få möjlighet till att synliggöra 

vilka styrningsstrategier som förekommer i pedagogers förhållningssätt i barns fria 

lek i inomhusmiljön och utomhusmiljön. Åberg & Lenz Taguchi (2005 s.18) nämner 

att när man ska observera i forskningssammanhang är observation ett lämpligt 

redskap då man uppmärksammar det som sker i omgivningen. Att använda sig av 

observation som metod har sina för och nackdelar. Patel och Davidson (1994 s.74) 

nämner att använda sig av observation som metod fungerar bra när man ska 

observera något särskilt i samma stund som det händer. Det som kan vara svårt när 

man gör en observation är att det sker så mycket runt omkring vilket gör det omöjligt 

att hinna uppmärksamma allt. Meningen är inte heller att man ska lyckas 

uppmärksamma allt runt omkring sig under en observation, man måste göra ett val 

om vad som ska observeras. När det gäller observationer är det viktigt att komma 

ihåg att det är tolkningar av vad som setts och inte hörts eftersom man inte fört en 

dialog med de som man observerat. I denna studie blev observation relevant då vi 

intresserade oss för att uppmärksamma pedagogens agerande i barns fria lek och 

med detta menar vi att det endast kan uppmärksammas i samma stund som det 

händer. 

 

Icke deltagande observatör 
 
Vi deltog som icke deltagande observatörer då vi visste vad vi ville rikta blicken på 

i förväg, därför valde vi att använda en strukturerad observation. Patel och Davidson 

(1994 s.76) nämner att en strukturerad observation med fördel kan användas när 

man som observatör vet vilka situationer samt beteenden som ska ingå i 

observationen. Vidare kan en strukturerad observation även uppmärksamma andra 

intressanta händelser och beteenden som kan komma att bli användbart i studien. 

Enligt Patel och Davidson (1994 s.84) är man en icke deltagande observatör när man 

befinner sig vid sidan av händelsen och observerar vad som sker i omgivningen. Det 

är viktigt att ha placeringen i åtanke så att pedagogens uppmärksamhet inte hamnar 

på oss som observatörer. När man använder sig av ett löpande protokoll under sina 

observationer så skriver man ner korta kommentarer om det som man under sin 

observation uppmärksammat. 
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Spaltdokumentation 
 
Under våra observationer använde vi oss av ett löpande protokoll i form av en 

spaltdokumentation. Spaltdokumentation är ett lättillgängligt redskap som kan 

användas i samband med observation som metod och kan utformas som ett schema 

med oftast tre spalter där de relevanta frågorna synliggörs, exempelvis Vad som 

görs, Vad som sägs och Egna reflektioner (Skolverket 2015 s.46). Vi valde 

spaltdokumentation (se bilaga 1) för vår studie då vi kände att det redskapet var ett 

enkelt och tydligt material att utgå ifrån vid utförandet av våra observationer.  

 

Urval 
 
Vi valde att inta rollen som observatörer i vår studie med inspiration från Kihlström 

(2007 s.30–31) som lyfter fram observation som redskap när forskaren i förväg vet 

vad som ska observeras. Genom observationer kan ett samband uppmärksammas 

om hur teori och praktik kan komplettera varandra och kopplas samman. Vi valde 

ut förskolor i närområdet i syfte att inte lägga tid på bilresor fram och tillbaka. För 

att inte utsätta barnen för något som de själva inte kan ge samtycke till så valde vi 

att observera pedagogerna och deras förhållningssätt i förskolan.  

  
Genomförande  
 
Våra observationer utfördes under två dagar mellan 9.00-15.00. Vi tog kontakt med 

förskolorna genom att besöka verksamheterna och ställa frågan om de ville delta i 

vår studie. Vid besöket överlämnade vi ett informationsbrev (se bilaga 2) där vi 

beskrev studiens syfte. I informationsbrevet signerade pedagogerna sitt samtycke 

för deltagande i denna studie. Skapandet av materialet utfördes enbart vid tillfällen 

där vi ansåg att fri lek pågick. Under resterande tid vid planerade aktiviteter samt 

dagsrutiner gick vi ur rollen som observatörer då det inte var av relevans för denna 

studie. Vi fick insamlat samtycke från sex pedagoger fördelat på två olika förskolor 

från två olika kommuner. Under våra observationer låg fokus på att uppmärksamma 

enbart pedagogens förhållningssätt sett till tal och agerande både i inomhusmiljön 

och utomhusmiljön. Vid genomförandet av observationerna valde vi att inta rollen 

som icke deltagande där vi befann oss i bakgrunden vid de situationer där fri lek 
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pågick. På ena förskolan var en av observatörerna igenkänd sen tidigare och på den 

andra förskolan var den andra observatören främmande. 

 
Etiska aspekter 
 
De forskningsetiska aspekter som vi beaktat i denna studien är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att den som ska observeras ges information om varför vi gör detta samt hur 

vi kommer att bearbeta materialet och vilka som kommer att delta. Samtyckeskravet 

innebär att den som blir observerad ska veta om att den blir observerad och att 

deltagandet är frivilligt samt att personen i fråga när som helst kan avbryta sin 

delaktighet. Konfidentialitetskravet innebär att man som forskare informerar om att 

man inte ska kunna identifiera vem den observerade är och att uppgifterna förvaras 

så att inte obehöriga kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att forskaren berättar 

vem som har rätten till denna observation och att den endast används till 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2017 s.27-31). En annan viktig aspekt som vi 

tagit hänsyn till under genomförandet av observationerna är hur vi förhöll oss 

gentemot barnen som befann sig i verksamheten. Vi intog en forskarroll som icke 

deltagande observatörer där vi hela tiden befann oss i bakgrunden för att kunna 

fokusera och göra observationer av pedagogens förhållningssätt. Därav fokuserade 

vi enbart på pedagogen och pedagogens förhållningssätt. Om barn hade tagit kontakt 

med oss så hade vi direkt gått ur rollen som observatör för att barnens agerande ej 

var relevant i denna studie samt att vi ej har utfört någon etikprövning gällande att 

få observera barn. För att uppfylla informationskravet har vi först av allt lämnat ut 

ett informationsbrev till pedagogerna på de två förskolorna om vilka vi är och 

studiens syfte (Dimenäs 2007 s.26). I beaktningen av samtyckeskravet har vi 

inhämtat samtycke från pedagoger gällande huruvida de ville deltaga i vår studie 

och de observationer som utfördes (Dimenäs 2007 s.26). I informationsbrevet som 

lämnats ut till förskolepersonal framkommer det att deltagandet är frivilligt och att 

medverkan kan avbrytas när som helst utan någon närmare motivering (Löfdahl 

2014 s.36). Konfidentialitetskravet har vi uppfyllt genom att det insamlade 

materialet är inhämtat och bearbetat under sekretess så att medverkande personer 

gavs största möjliga trygghet i oss som forskare. Vid observationerna använde vi 

oss av anteckningar i form av spaltdokumentation där inga namn eller kön 
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identifierades (Dimenäs 2007 s.27). Vid beaktandet av nyttjandekravet har det 

insamlande materialet bearbetats och hanterats enbart av oss som studenter samt 

våran handledare för examensarbetet på Högskolan Dalarna. Studien kommer 

endast i bearbetad och avkodad form att användas som undervisningsmaterial på 

Högskolan Dalarna samt komma att publiceras på DiVA portal. Ett av syftena med 

publicering av forskarresultat är att kunna förmedla och bidra med ny kunskap inom 

aktuellt ämne i samhället (Vetenskapsrådet 2017 s.52). 

  

Teoretiska utgångspunkter 
 
I denna studie är makt och styrning centrala begrepp. De begrepp som Michel 

Foucault belyser i sin teori om makt använder vi oss av i denna studie. Vidare har 

vi tagit stöd i både Rantalas (2011) och Dolks (2013) avhandlingar där de på olika 

sätt omskapar Foucaults tankar om makt till dagens förskola. Med utgångspunkt i 

dessa teorier och begrepp kommer vi genom rubriker att synliggöra olika styrningar 

som kan uppfattas utifrån de begrepp som Foucault nämner. Dessa rubriker kommer 

att användas som analysverktyg i resultatavsnittet. 

  

Michel Foucaults teori 
 
Michel Foucault var en fransk filosof och historiker som med sitt sätt att tänka kom 

med en teori om makt, vad den innebar och hur den används i sociala sammanhang 

(Foucault 1987 s.10–11). Foucaults teori om makten är bred och den begränsade 

tiden vi har gör det inte möjligt för oss i denna studie att nämna allt. Vi har gjort ett 

urval och fokuserat på det innehåll som vi ansåg relevant för studien. I sin teori om 

makt belyser Foucault fängelset som institution och den övervakning som sker där. 

Tanken med denna övervakning var att den skulle utföras så obemärkt som möjligt 

av fångarna i fängelset. Foucault intresserade sig inte för den individuella 

makthavaren, vem som har eller inte har makt utan hur de som underordnas faktiskt 

drabbas av makten. Han ville visa vad det är som faktiskt händer, det man faktiskt 

gör i behandlingssituationen avskalat alla de goda avsikter och illusioner som man i 

varje ögonblick omgett den verkliga handlingen med (Foucault 1987 s.20) Foucault 

uttryckte följande tankar kring makt: 
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Jag har försökt att synliggöra det återkommande former där makt påverkar och uttrycks i 

kunskap och kunskap verkar på samma sätt på makt. Vi kan inte bara slå oss till ro med att 

“makten” behöver den eller den upptäckten, den eller den kunskapen, utan borde lägga till 

att makten i sig skapar nya saker att veta något om, och att den också innebär en samling av 

information… på det sättet skapar maktutövningen ständigt kunskaper (Foucault 1987 s.21). 

  

Utifrån Foucaults tankar om makt som nämns i citatet ovan kan detta innebära att 

den enskilde människan inte besitter makt gentemot andra utan att alla individer 

omedvetet deltar i ett maktnätverk. Vidare handlar det om att individer i interaktion 

med andra individer agerar utifrån andras handlingar både här och nu, i historien 

och hur det skulle kunna tänkas agera i framtiden. 

 

Dolk (2013 s.90–91) lyfter fram en viktig del ur Foucaults sätt att belysa 

tillämpningen om makt där osynligheten framstår som en betydelsefull faktor för att 

maktutövningen ska fungera i det syfte den är menad för. Det handlar om en  

vänlig maktutövning där individer omedvetet kan styras i rätt riktning med hjälp av 

olika strategier som framställer makten som osynlig. Foucault (1987 s.217) myntade 

några begrepp kopplade till makt fenomenet, den mest kända kategorin av Foucault 

är den hierarkiska övervakningen och en riktad blick. Han har gjort tolkningar av 

begreppen normer och disciplinering som Rantala och Dolk tagit stöd av i sina 

avhandlingar och som vi i denna studie också valt att utgå ifrån. Dessa begrepp 

kommer vi att beskriva mer utförligt senare under detta teoriavsnitt 

  
  
Foucaults teori i förskolans kontext  
 
Foucault och hans teori om makt används ofta i förskoleforskning och två forskare 

som utgått från Foucaults tankar och bidragit med betydelsefull kunskap inom 

förskolans verksamhet är Anna Rantala och Klara Dolk.  

 

De båda har skrivit avhandlingar med inspiration hämtat från Michel Foucaults teori 

om makt och relaterar det till dagens förskola som likt fängelset är en institution 

som genomsyras av makthierarki.  Dolk (2013) skriver i sin avhandling om 

bångstyriga barn där makt, normer och delaktighet i förskolan belyses. Det Dolk vill 

få fram med sin avhandling är hur de vuxna försöker att styra barnen åt ett normativt 

och önskvärt beteende i dagens samhälle. Vidare trycker Dolk (2013) på att detta 
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kan vara problematiskt när dessa styrningar sker från den vuxnes sida riktat till 

barnens oönskade beteende. Barnets motstånd gentemot makten som utförs kan 

uppfattas som ett problem där barnen i sin tur blir att uppfattas som bångstyriga 

barn. 

 

Rantala (2016) skriver på ett överensstämmande sätt om makt i sin avhandling just 

att vuxna har och utför olika maktstyrningar gentemot barnen. Vidare beskriver 

Rantala (2016) att dessa styrningar som sker kan kategoriseras utifrån en antingen 

indirekt eller direkt vägledning av barnen i den fria leken. Det Rantala (2016) vill 

bidra med genom sin avhandling är att lyfta både medvetandet och kunskapen riktat 

till fostran och hur den kan synliggöras i förskolans verksamhet. 

  

Analysverktyg och analysprocess  
 
Utifrån den syn på makt som vi presenterat ovan blir makt ett fenomen som 

genomsyrar alla institutioner på ett eller annat sätt. Makt besitts både omedvetet och 

medvetet av alla individer och kan komma att uttryckas genom olika 

styrningsstrategier. Vidare kan dessa styrningsstrategier komma att uppstå som en 

följd av individens agerande och bemötande i olika sammanhang. I denna studie ser 

vi att styrningsstrategier och makt är ofrånkomligt från varandra och svårt att undgå 

eftersom styrningsstrategier framhävs genom makten i pedagogens förhållningssätt, 

detta sker omedvetet men också medvetet.  Styrningsstrategierna vi skriver fram har 

vi med inspiration från Foucault, Rantala och Dolk skapat utifrån det material som 

vi fick fram i våra observationer. Pedagogens förhållningssätt och agerande som 

uppmärksammats i observationerna har vi delat in i lämplig styrningsstrategi med 

stöd från våra teoretiska utgångspunkter. Efter slutförda observationer påbörjades 

bearbetning av det skapade materialet där vi gjorde egna tolkningar av 

observationerna och sedan delade in dem i de styrningsstrategier som lyfts fram i 

denna studie. Dessa styrningsstrategier blir våra analysverktyg i denna studie när vi 

analyserar observationerna och dessa presenteras här nedan.  

 
Styrning via direkt vägledning innebär att pedagogen ger direkta tillsägelser och 

vägledning till barnen för att upphöra med sitt agerande eller beteende, exempel på 

direkta tillsägelser som pedagogen kan använda sig av kan vara: Stopp, Nej, Tänk 
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er för, Ni kan inte slåss och sparkas på riktigt (Rantala 2016 s.72).  Den 

normaliserande makten verkar för homogenitet. Det är det ”normala” som är regeln 

och alla ska styras eller sträva mot att tillhöra och vilja tillhöra det homogena 

(Rantala 2016 s.60).  

  
Styrning via indirekt vägledning genom frågor och avledning visar sig genom att 

pedagogen ställer frågor till barnen eller att pedagogen försöker avleda barnen från 

olika aktiviteter genom att ändra barnens fokus. De hjälpande frågor som kan 

uppfattas att ge barnen inflytande har egentligen en underliggande mening och 

finner ett litet utrymme för barns egna tankar och åsikter. I motsats till att skapa 

inflytande för barnen över sina tankar och åsikter så ställs frågorna av pedagogen på 

ett sådant sätt att det kan upplevas som en styrande vägledning där pedagogen 

omedvetet har i syfte att få en önskvärd handling och agerande av barnen (Rantala 

2016 s.78). Ofta används avledning när barn är arga, ledsna eller gör motstånd på 

något sätt. (Rantala 2016 s.72 & 82). Genom att disciplinera psyket, subjektiviteten, 

personligheten och medvetandet disciplineras även kroppen (Rantala 2016 s.78).  

  
Styrning via indirekt styrning innebär att pedagogerna har bestämt i förväg vilka 

aktiviteter och vilket material som barnen ges möjlighet att välja. Pedagogerna kan 

genom indirekt styrning göra val om vilka aktiviteter som ska erbjudas beroende på 

vilka barn som är närvarande men också val som pedagogerna själva anser att barnen 

är i behov av att sysselsätta sig med (Dolk 2013 s.88-89). Vidare beskriver Dolk 

(2013) att pedagoger obemärkt kan styra barnen i deras val av lek. Pedagogerna har 

då i förväg valt ut aktiviteter och lekar som barnen sedan får sysselsätta sig med. 

Genom pedagogernas förhållningssätt i den obemärkta styrningen så kan barnen 

uppfatta det som att de själva bestämmer vad de vill leka men att det i egentlig 

mening redan är förutbestämt av pedagogerna.   

  
Styrning via övervakning & styrning via blicken. Foucault skapade begreppet den 

hierarkiska övervakningen som innebar att institutioner skulle kunna kontrolleras 

enbart genom en omsorgsfull övervakning och där varje riktad blick skulle bidra till 

att makten fungerade i sin helhet (Foucault 1987 s.217). Vidare beskriver Foucault 

att denna övervakning stödjer sig på ett oavbrutet pågående registreringssystem där 
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i början av “inspärrningen” upprättar en lista över alla de invånare som är 

närvarande i staden, man skriver ner de närvarandes namn, ålder och kön (Foucault 

1987 s.248).   
 
Styrning via kroppsrörelser innebär att pedagogen styr barnens rörelsemönster mot 

målet att sträva efter det normativa (Foucault 1987 s.174). Vidare uppfann Foucault 

begreppet disciplinering där han menade att kroppens funktioner ska kunna 

behärskas av dess krafter och påtvingar dem en förening av foglighet och nytta 

(Foucault 1987 s.175). Denna foglighet utgör grunden i Foucaults allmänna 

dressyrteori som innebär att sambandet mellan den analyserbara kroppen och den 

kropp som kan manipuleras. Foucault uttryckte följande tanke riktat till disciplin: 

“en foglig kropp är en kropp som kan underkuvas, begagnas, förvandlas och 

fulländas” (Foucault 1987 s.174).  

 

Resultat 
 
Vi har i vår sammanställning av det skapade materialet kommit fram till att olika 

styrningsstrategier kan uppmärksammas i pedagogens förhållningssätt. I resultatet 

har vi sammanställt styrningsstrategier och placerat in våra observationer i dessa. Vi 

har valt att skriva fram några utvalda observationer inom varje kategori som 

förtydligar hur vi uppmärksammat styrningen. Vi skriver fram våra analyserade 

observationer som utgår från våra resonemang kopplade till de teoretiska 

utgångspunkter som är våra analysverktyg. 

 

Styrning via direkt vägledning 
 
En pedagog går vid ett tillfälle mot gungorna och vevar med armen för att få stopp 

på händelsen samtidigt som hen vevar med armen så skakar hen på huvudet och 

säger ” Nej, nej, nej vi gör inte så! Ni får inte snurra upp gungorna så högt!”. I 

ovanstående observation har vi uppmärksammat att styrning via direkt vägledning 

förekommer i förskolans verksamhet. Vi tolkar att det som observationerna har 

gemensamt är direkta direktiv från pedagogen sett till vad som inte är ett önskvärt 

beteende hos barnen. Ord och meningar som påträffas i dessa situationer är: “Stopp”, 

“Nej vi gör inte så” och “Nej, nej, nej vi gör inte så! Ni får inte snurra upp gungorna 

så högt!”. Vi tolkar dessa uttryck som styrning via direkt vägledning då pedagogen 
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styr och avleder barnen från ett oönskat beteende. Detta kan uppmärksammas i 

händelsen där barnen snurrade upp gungorna alldeles för högt enligt pedagogen. I 

våra observationer framkommer det att styrning via direkt vägledning förekommer 

i större del inomhus. Utifrån vår tolkning menar vi att styrning via direkt vägledning 

kan uppmärksammas tydligare i inomhusmiljön för att utrymmet är begränsat och i 

och med detta får pedagogerna en närmare inblick av barns agerande i den fria leken 

och kan snabbt agera och styra utifrån det. Med utgångspunkt i observationerna 

menar vi att styrning via direkt vägledning kan uppfattas i mindre utsträckning 

utomhus på grund av att lekutrymmet blir större och barnen tillåts av pedagogen att 

ta mer plats. Exempel på detta kan vara att barnen tillåts att springa utomhus samt 

att ljudnivån blir mindre begränsad i jämförelse med vart gränsen går inomhus för 

dessa ageranden. 

  

Styrning via indirekt vägledning 
 
Pedagogen går omkring på gården och talar om att det nu är dags att börja städa 

undan och frågar då ” hör ni nu att det plingar i ringklockan? Då är det dags att städa 

och gå in för att äta. Så alla ska plocka några leksaker!”. I observationen ovan kan 

vi urskilja att styrning via indirekt vägledning påträffas i förskolans verksamhet. I 

denna situation tolkar vi det som att barnen avbryts i den fria leken där pedagogen 

avleder barns agerande i syfte mot ett annat mål. Det avledningarna har gemensamt 

är att pedagogen utgår från att ställa frågor till barnen där vi tolkar det som att barnen 

förväntas ändra sitt aktuella fokus med hjälp av de ställda frågorna från pedagogen. 

Exempel på frågor och meningar som uttrycks av pedagogen till barnen är: ” 

kommer ni ihåg att vi ska vara snälla med varandra? Det vi pratade om tidigare idag, 

kommer ni ihåg?”. Vi menar att detta kan vara styrning via indirekt vägledning då 

pedagogen ställer avledande frågor till barnen. Vi anser att när pedagogen använder 

sig av dessa frågor så möjliggörs inte ett svar där barnen själva får uttrycka sina 

tankar och föreställningar om den aktuella situationen. Vidare tolkar vi det som att 

de frågor som ställs av pedagogen redan har ett underliggande syfte där svaren från 

barnen förväntas att uppfylla det underliggande syftet. Av resultatet kan vi urskilja 

att styrning via indirekt vägledning förekommer i större utsträckning utomhus i 

jämförelse med inomhus. Vi tänker att detta kan bero på att när barnen ges möjlighet 

till att leka fritt i utomhusmiljön så har pedagogen inte samma insyn i barnens fria 



 

20 
 

lek, denna insyn tror vi påverkar pedagogen förhållningssätt och dennes agerande 

vid närmandet av barns fria lek. Vi menar att pedagogen med hjälp av dessa frågor 

kan närma sig den pågående leken utan att hindra och inkräkta i leken som pågår. 

På detta sätt får pedagogen en större insyn i vad barnen leker och vad som pågår i 

den fria leken.  Exempel på en sådan fråga som vi uppmärksammat i en av 

situationerna är: ”Vad är det som händer här? Det där var väl inte så snällt?”. Vi 

menar att denna fråga ger pedagogen möjlighet till ett närmande av barns fria lek. 

Vi uppfattar pedagogens förhållningssätt i detta exempel som nyfiken utan att vara 

påträngande. 
 

Styrning via indirekt styrning 
 
Pedagogen strör omkring i rummet och går mot CD spelaren som är på väg att sättas 

igång och uttrycker ”Nej vet ni, det är inte läge att ha disco nu. Vi har redan lekar 

som är igång”. I ovanstående situation framställs styrning via indirekt styrning. Vi 

anser att denna observation tydligt framhäver den indirekta styrning som kan uppstå 

i pedagogens förhållningssätt gentemot barns fria lek i förskolans verksamhet. Ett 

exempel på hur den indirekta styrningen synliggörs i denna studie är: ” Nej vi ska 

inte plocka fram fler grejer nu, för vi ska äta mellanmål om en liten stund”. 

I detta exempel menar vi att pedagogen gör val av vilka lekar och vilket material 

som ska utföras och användas för närvarande. Med detta menar vi att det kan 

innebära att barn inte själva har möjlighet att välja i leken vilket material som får 

användas eller vilken lek som får utföras eftersom det finns rutiner vid speciella 

tidpunkter som pedagogerna anpassar sig efter. Styrning via indirekt styrning 

förekom endast inomhus under våra observationer. Att det förekom endast inomhus 

menar vi kan bero på att inomhusmiljön har striktare ramar gällande vilka lekar och 

vilket material som anses okej av pedagogen att utföras och användas av barnen. Att 

det inte förekom någon indirekt styrning i utomhusmiljön tänker vi kan bero på att 

utomhusmiljön har större utrymmen och inte erbjuder ett färdigt material vilket 

stimulerar till mer frihet när det kommer till barns fria lek och användning av 

material.  
 

 
Styrning via avledning 
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En pedagog står i rummet där lek pågår och säger ”men vad har hänt nu? Vet du att 

det blir svårt för mig att veta vad som har hänt om du bara skriker, det är bättre om 

du pratar med mig, okej? Nu går vi och pratar med kompisarna och berättar om hur 

du kände av att bli jagad, okej?”. Observationen ovan anser vi tillhöra kategorin 

styrning via avledning. I denna situation kan vi urskilja att pedagogen förhåller sig 

på ett distraherande sätt gentemot barnens agerande på så sätt att pedagogen styr 

barnen från ett oönskat beteende till ett annat önskvärt beteende. Exempel på 

styrning där pedagogen använder sig av avledning anser vi kan vara detta: ” Nej ni 

kan inte gå in där nu, för där inne ligger dem och sover! Ni får leka någon 

annanstans, ni kan gå in i det där rummet istället”. I detta exempel tolkar vi det som 

att ett oönskat beteende hos barnen är påväg att uppstå och att pedagogen därmed 

behöver styra barnen mot ett enligt pedagogen mer önskvärt beteende. Styrning via 

avledning används ofta när barn är arga, ledsna eller gör motstånd på något sätt. Vid 

det första angivna exemplet upplever vi det som observatörer att pedagogen försöker 

få barnet att ändra sin sinnesstämning från att vara mycket upprörd till att sansa sig 

för att kunna reda ut vad som hänt och vad anledningen är till att barnet blivit 

upprört. Majoriteten av styrning via avledning skedde inomhus och vi tolkar det som 

att utrymmet och ramarna blir mer begränsade i inomhusmiljön samt att pedagogen 

får en större inblick och närvaro i barnens fria lek.  

 

Styrning via övervakning 
 
Pedagogen står vid kullen och pekar med handen för att räkna in antal barn, 

samtidigt som hen gör handrörelser och säger ”1,2,3,4,5,6,7 och 8, okej! Det 

stämmer!”. I ovanstående observation har vi uppmärksammat att styrning via 

övervakning sker. I de observationer som gjorts kunde vi se att pedagogen placerar 

sig i bakgrunden när barns fria lek pågår i utomhusmiljön. Vi tolkar att styrning via 

övervakning genomsyrar hela förskoleverksamheten för att barnen befinner sig på 

förskolan inom låsta grindar och dörrar samt att förskolan har barnens namn, ålder 

och kön nedskrivet av säkerhetsskäl. Genom detta så ligger “den hierarkiska 

övervakningen” som en grund över hela verksamheten. I den framskrivna 

situationen anser vi att den överensstämmer med “den hierarkiska övervakningen” 

eftersom pedagogen visar en omsorgsfull övervakning där hen kontrollerar att alla 

barnen befinner sig inom den inhägnade gården. Samtliga observationer där styrning 

via övervakning uppmärksammades var i utomhusmiljön. Vi menar att detta kan 
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bero på att utomhusmiljön har ett större utrymme och därmed behöver pedagogen 

inta en vidvinkelsyn över gården för att se vart barnen befinner sig samt vad de leker. 

Vidare tolkar vi det som att barn i utomhusmiljön i den fria leken inte har samma 

ramar och begränsningar som i inomhusmiljön då pedagogen intar en passiv roll i 

barns fria lek.  

 

Styrning via blicken 
 
Pedagogen står i dörren och tittar in i rummet där det finns en legohörna och en 

hemvrå. Höga ljud uppstår och pedagogen tittar skarpt med sänkta ögonbryn in i 

rummet där leken pågår och efter detta uppstår en tystare ljudnivå. I situationen ovan 

förekommer styrning via blicken. Vi tolkar det som att i denna observation så styr 

pedagogen barnet i dess oönskade beteende med en skarp riktad blick för att uppnå 

ett önskvärt beteende hos barnet. Vi menar att pedagogen i denna situation lyckas 

styra barnet till det önskvärda beteendet endast genom denna skarpa riktade blick 

och behövde ej tillämpa direkt verbal tillsägelse. Vidare tolkar vi denna situation 

som att styrning via den riktade blicken tillämpas lättare i inomhusmiljön för att 

utrymmet och avståndet mellan pedagog och barn blir mer nära inpå i jämförelse 

med utomhusmiljön där utrymme och avstånd blir betydligt större och längre. I och 

med detta anser vi att styrning via en riktad blick blir enklare för barnen att uppfatta 

i inomhusmiljön och därav vårt resultat.  
 

Styrning via kroppsrörelser 
 
Pedagogen ropar stopp och visar samtidigt med handen stopptecken. Pedagogen 

säger ” Spadarna springer vi inte runt och leker med, dem ska vara i sandlådan”. I 

den givna observationen ovan påträffas styrning via kroppsrörelser. I denna 

situation tolkar vi det som att pedagogen försöker korrigera barnens agerande med 

hjälp av kroppsrörelser. Utifrån denna situation menar vi att det kan handla om att 

pedagogen försöker disciplinera barnens agerande i strävan mot ett normaliserat 

användande av kroppen. Vidare tolkar vi det som att pedagogen strävar efter ett 

acceptabelt användande hos barnen av materialet som finns tillgängligt förskolans 

verksamhet. Vi menar att det finns färdiga ramar om hur ett material ska användas. 

Pedagogerna strävar efter att följa dessa ramar för att uppnå ett normativt 

användande av materialet. Majoriteten av styrning via kroppsrörelser som vi 
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uppmärksammade skedde utomhus. Vi anser dock att det lika gärna hade kunnat 

förekomma med majoritet i inomhusmiljön då materialet som erbjuds ofta är ett 

färdigt material som innehar redan färdiga ramar för ett normativt användande. 

Denna tankegång överensstämmer med de observationer vi uppmärksammat, som 

exempelvis att spadarna ska vara i sandlådan eller att man sitter vid bordet och ritar. 

 

Diskussion  
 

Av resultatet kan vi utläsa att i pedagogens förhållningssätt förekommer styrning på 

olika sätt i den fria leken både i inomhus-och utomhusmiljön. I detta avsnitt kommer 

vi beskriva våra tankar om metoderna vi använt samt hur vi upplevt att de olika 

metodvalen har påverkat resultatet i denna studie.  

 
Metoddiskussion 
 

I vår studie utgick vi från en kvalitativ metod. Valet av denna metod grundades sig 

i att vi i samband med valt kunskapsområde märkte att observation som metod skulle 

hjälpa oss att nå studiens syfte. Överensstämmande med vad Björkdahl Ordell (2007 

s.195–197) nämner om den kvalitativa metoden så vart det ett redskap för oss som 

forskare att nå en djupare kunskap om vårt valda kunskapsområde. Vårt insamlade 

material kom att bearbetas i en omfattande text där begränsningar fick lov att göras 

på de observationer som vi fått fram. Vi anser att detta var en relevant metod i denna 

studie då vi fick en djupare insikt i det valda kunskapsområdet.  

 

I och med valet att genomföra denna studien genom en kvalitativ metod så blev 

observation ett naturligt val när vi funderade över hur vi kunde skapa ett material 

som skulle kunna ge oss djupare kunskaper inom vårt område.  Genom observation 

så synliggjordes pedagogens förhållningssätt gentemot barnens fria lek i 

inomhusmiljön och utomhusmiljön. Innan vi begav oss ut i verksamheten för att 

observera hade vi inhämtad inspiration om olika styrningsstrategier utifrån tidigare 

forskning. Efter utförda observationer kunde vi urskilja dessa styrningar med hjälp 

av teorier för att sedan dela in dem i olika passande kategorier. Patel och Davidsson 

(1994 s.74) skriver att det är viktigt att komma ihåg att när man som forskare utför 

observation gör man egna tolkningar av det som observeras och att det är av stor 
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vikt att komma ihåg att det är just egna tolkningar man gör och därmed måste 

förhålla sig till tanken att den som observeras kanske inte skulle delat samma 

uppfattning om observationen. Att använda observation som redskap i denna studie 

tycker vi funkade bra och vi fick ett relevant material insamlat som berörde vårt 

syfte och som kunde bidra med kunskaper till våra frågeställningar.  

 
Under våra observationer intog vi rollen som icke deltagande observatörer och 

utgick från en strukturerad observation. Patel och Davidson (1994 s.76) nämner att 

den strukturerade observationen kan med fördel användas när man som observatör 

vet vilka situationer samt beteenden som ska ingå i observationen. Eftersom vi redan 

innan vi begav oss ut i verksamheten för att observera visste att vi skulle 

uppmärksamma pedagogens förhållningssätt så blev en strukturerad observation 

aktuell för oss. Vi menar att valet av att använda en strukturerad observation kan ha 

påverkat det resultat vi fått fram genom att vi skapat relevanta observationer så har 

det givit oss ett innehållsrikt material att bearbeta i denna studie. Rollen som icke 

deltagande observatör var användbar i denna studie och genom att vi aktivt höll oss 

i bakgrunden när observationerna utfördes kan det haft en påverkan på vårt resultat. 

Vi menar att detta val påverkade vårt resultat positivt då vi kunde fokusera på enbart 

pedagogens tal och agerande samt att vi inte heller fick några avbrott från 

omgivningen under utförandet av observationerna. Våra tankar överensstämmer 

med det som Patel och Davidson (1994 s.84) beskriver om den icke deltagande 

observatörens roll, att om forskaren intar denna roll är det viktigt att tänka på vart 

man placerar sig som observatör och att man inte på något vis stör den pågående 

verksamheten. Utifrån detta menar vi att gå in i rollen som icke deltagande 

observatör även här hade en positiv påverkan på vårt resultat, vi upplevde det som 

att pedagogerna kände sig trygga med våran passiva närvaro och i och med det fick 

vi fram ett material som enligt oss upplevs som äkta och relevant för studiens syfte. 

Genom att använda oss av spaltdokumentation under våra observationer upplever vi 

att vi fick fram det mest väsentliga ur varje situation och därmed producerades inte 

någon irrelevant data. Vi menar att detta påverkade och underlättade bearbetningen 

av det skapade materialet vilket gjorde att vi sparade tid och tankekraft när 

observationerna skulle analyseras. Enligt Skolverket (2015 s.46) är 

spaltdokumentation ett lättillgängligt redskap som kan användas i samband med 

observation som metod och kan utformas som ett schema med oftast tre spalter där 
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de relevanta frågorna synliggörs, exempelvis Vad som görs, Vad som sägs och Egna 

reflektioner (Skolverket 2015 s.46). Under genomförandet upplevde vi att 

anteckningarna i spaltdokumentationer fungerade optimalt. Vi kunde direkt placera 

in det som uppmärksammats i de olika spalterna Vad som görs, Vad som sägs och 

Egna reflektioner. I och med att vi använde oss av spaltdokumentation i denna studie 

så kändes det naturligt att skriva fram vad som sägs och vad som görs i analysdelen 

men också lyfta våra egna reflektioner med stöd i våra analysverktyg. Detta upplägg 

möjliggjorde en tydlig framskrivning av händelserna i resultatdelen som under 

arbetets gång följt en röd tråd.  

 

Dessa forskningsmetoder har varit till stöd för att nå studiens givna syfte. Ur 

bekvämlighets aspekt valde vi inför denna studie att observera endast pedagogens 

förhållningssätt i förskolan och inte barnen då vi ville undvika den etikprövning som 

måste genomföras när barn ska observeras. Genom detta urval sparade vi även tid 

på detta moment samt att pedagogens förhållningssätt var intressant för vårt syfte. 

Vi känner också att valet av förskolor i närområdet sparade oss tid som vi istället 

kunde lägga på bearbetning av det insamlade materialet samt studien som helhet. I 

och med att vi valde att ha med två förskolor i denna studie så kan det ha påverkat 

resultatet genom att förskolorna är avskilda från varandra och därmed skulle det 

kunna innebära att dessa förskolor arbetar med olika normer och värderingar. Detta 

tänker vi kan ha en påverkan på pedagogens förhållningssätt som är förknippat med 

styrningsstrategier. Genomförandet av observationerna som skedde mellan 9.00-

15.00 gav oss möjlighet till att observera den fria leken både inomhus och utomhus. 

Eftersom vi fick insamlat samtycke från tre pedagoger på respektive förskolan så 

gav det oss tillräckligt och relevant material under de två dagarna som vi var ute och 

observerade i förskolans verksamhet. Genom att vi fick insamlat samtycke från tre 

pedagoger var så menar vi att det kan ha möjliggjort att flera pedagogers 

förhållningssätt uppmärksammades samt att det då framkom flera 

styrningsstrategier. Vi tänker att om vi hade haft insamlat samtycke från färre antal 

pedagoger i denna studie så hade resultatets trovärdighet kunnat påverkats negativt. 

Under våra observationer ville vi uppmärksamma pedagogens förhållningssätt sett 

till tal och agerande både i inomhusmiljön och utomhusmiljön. För att kunna 

uppmärksamma detta behövde vi vara aktiva i vår roll som icke deltagande 

observatörer att hela tiden befinna oss inom ett tillräckligt nära avstånd för att kunna 
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urskilja vad pedagogen säger och gör. Vi upplever att detta fungerade smidigt och 

gav oss möjlighet till att skapa ett relevant material till denna studie. 
 

På ena förskolan var en av observatörerna igenkänd sen tidigare och på den andra 

förskolan var den andra observatören främmande. Under genomförandet av 

observationerna upplevde vi det inte som ett problem att en av oss var igenkänd och 

en främmande. Vi kunde fokusera ostört på utförandet utan att bli avbrutna av 

omgivningen och detta gav oss god möjlighet till ett gediget och relevant material 

till vår studie. Det faktum att en av oss var igenkänd sen tidigare på en av förskolorna 

och den andra var främmande hade ingen märkbar påverkan på vårt resultat. Vi 

tänker att det hade kunnat påverkat resultatets innehåll genom att en redan igenkänd 

person som intar rollen som icke deltagande observatör hade kunnat få upprepade 

avbrott i sina observationer av igenkända ansikten. Vi tänker också att en 

främmande person som intar rollen som icke deltagande observatör kan påverka 

resultatet genom att pedagogen skulle kunna uppleva sig som osäker i sin roll med 

den främmande observatörens närvaro och det i sin tur kan då komma att påverka 

pedagogens förhållningssätt. Detta menar vi kan komma att påverka resultatets 

trovärdighet för att det kan ge en missvisande uppfattning av pedagogens 

förhållningssätt.   

 

De forskningsetiska aspekter som vi beaktat i denna studie har varit genomförbara. 

Vi har under genomförandet av observationerna samt bearbetningen av studiens 

innehåll hela tiden tagit ställning till dessa forskningsetiska krav. Vi har inte stött på 

några hinder av dessa krav under skrivandets gång men aktivt tagit hänsyn till dem. 

I och med att vi intog en forskarroll som icke deltagande observatörer i syfte att 

endast observera pedagogens förhållningssätt så säkerställdes det att vi inte 

observerade barnen på något vis. Under utförandet av observationerna var det inget 

barn som tog kontakt med oss så vi behövde inte gå ur rollen som observatörer på 

grund av detta, däremot gick vi medvetet ur rollen när det enligt oss inte längre 

pågick fri lek.  

 

Resultatdiskussion 
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Pedagogers styrningsstrategier skiljer sig beroende på om de befinner sig inomhus 

eller utomhus. I detta avsnitt resonerar vi kring våra tankar om den styrning som 

förekommer i inomhus- och utomhusmiljön samt hur pedagogens 

styrningsstrategier kan påverka barns möjligheter i den fria leken.  
 

Styrning i inomhusmiljön 
 
Av vårt resultat kan vi urskilja att den styrning som förekommer i pedagogens 

förhållningssätt i inomhusmiljön har en begränsande effekt på barns fria lek för att 

i inomhusmiljön är utrymmet i större grad avgränsat vilket gör att pedagoger och 

barn kommer närmare inpå varandra. Vidare gör vi tolkningen att inomhusmiljön 

skapar ramar och regler för vad som enligt pedagogen anses som ett önskvärt 

beteende hos barnen.  Detta lyfter också Dolk (2013 s.114–115) fram att styrning 

pågår i verksamheten och finns där hela tiden. Vi menar att detta kan få en påverkan 

över pedagogens förhållningssätt då pedagogen strävar efter de normer som 

samhället byggt upp av vad som anses som ett önskvärt beteende hos barnen. 

Tullgren (2004 s.103-105) nämner också att den miljö som förskolan erbjuder samt 

pedagogernas lekfullhet stimulerar barnen till en livlig men kontrollerad lek som 

förutsätts av normer där barnen leker på ett önskvärt sätt utifrån pedagogens aktiva 

deltagande i leken. Under våra observationer uppmärksammade vi att när ett oönskat 

beteende enligt pedagogerna uppstod förhöll sig pedagogen genom att försöka styra 

barnen in på ett mer normativt önskvärt beteende. Vi menar att konsekvenserna av 

detta kan bli att barn i sitt identitetsskapande och i sin utveckling kan hämmas. 

Barnen ges inte den möjlighet att uttrycka sig som de vill då pedagogen strävar efter 

de normer sett till vad som anses vara ett okej beteende i förskolans verksamhet. I 

vårt resultat kan vi se att styrning via direkt vägledning framkom i pedagogens 

förhållningssätt tydligare i inomhusmiljön då pedagogerna ges en större inblick i 

vad som pågår i barns fria lek med tanke på det begränsade utrymmet. I resultatet 

kunde vi också urskilja att styrning via indirekt styrning endast förekom i 

inomhusmiljön. Även detta anser vi har att göra med att det i inomhusmiljön finns 

dessa strikta ramar gällande vilka lekar och vilket material som anses okej av 

pedagogen att utföras och användas av barnen för att återigen sträva efter de 

samhällsnormer som verksamheten genomsyras av. Ett exempel på en observation 

som tydliggör denna styrning är när pedagogen strör omkring i rummet och går mot 
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CD spelaren som är på väg att sättas igång och uttrycker ”Nej vet ni, det är inte läge 

att ha disco nu. Vi har redan lekar som är igång”. Detta exempel anser vi 

överensstämma med Dolk (2013 s.88–89) som nämner att pedagogen i den indirekta 

styrningen gör val av vilka lekar och vilket material som ska utföras och användas 

av barnen för närvarande. Vi tänker att konsekvensen av styrningen som sker i denna 

situation kan leda till att barnen hämmas i deras fria lek då de blir avledda från den 

lek som de hade planerat att utföra. Vi menar att barnen kan komma att uppleva att 

de många valmöjligheter som man tänker ska erbjudas i fri lek kan bli begränsat i 

det avledande agerandet från pedagogen. Vidare har vi uppmärksammat att styrning 

via avledning förekommer i större utsträckning i inomhusmiljön. Styrning via 

avledning anser vi synliggörs i pedagogens förhållningssätt när pedagogen vill att 

barnen ska ändra sitt beteende eller agerande i den fria leken. Rantala (2016 s.72 & 

82) menar att styrning via avledning ofta sker när barn är arga, ledsna eller gör 

motstånd på något sätt. Utifrån studiens resultat kunde vi uppmärksamma att detta 

överensstämmer med Rantalas tankar då vi sett att denna styrning förekom i en av 

våra observerade situationer där en pedagog avledde ett sådant agerande. Den sista 

styrningsstrategin som endast uppmärksammades i inomhusmiljön var styrning via 

blicken. Detta resultat anser vi beror på att pedagog och barn befinner sig på ett nära 

avstånd gentemot varandra i inomhusmiljön. Foucault (1987 s.217) beskrev att 

blicken skulle bidra till att makten fungerade i sin helhet utan att behöva tillämpa 

verbal maktutövning. I vårt resultat har vi kommit fram till att pedagoger använder 

sig av blicken som styrningsstrategi för att styra in barn på ett mer önskvärt beteende 

utan att behöva tillämpa verbal maktutövning. Konsekvensen av denna styrning kan 

enligt oss uppfattas både positivt och negativt. Det positiva skulle kunna vara att 

man genom endast en blick kan styra barn i deras fria lek in på ett mer önskvärt 

beteende. Det negativa kan vara att denna blick misstolkas av barnen då blicken från 

pedagogen kan uppfattas som en arg och irriterad blick. Denna misstolkning menar 

vi kan få barnen att känna sig obekväma och avbryta den fria leken trots att det 

kanske inte var pedagogens avsikt att uppfattas som arg och irriterad.  

Styrning i utomhusmiljön 
 
Den begränsning i barns fria lek som vi tolkar finns i inomhusmiljön 

uppmärksammades inte i samma utsträckning när barnen vistades i utomhusmiljön 

och lekte fritt. Denna skillnad anser vi beror på att utrymmet i utomhusmiljön blir 
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betydligt större och mer tillåtande. Detta har enligt oss synliggjorts i det framkomna 

resultatet där pedagogens förhållningssätt visade sig vara mer passivt och 

tillbakadragande gentemot barns fria lek. Den styrningsstrategi som vi 

uppmärksammat att pedagogen använde till större del i utomhusmiljön är styrning 

via övervakning. Vi tolkar att det i denna situation förekommer styrning via 

övervakning: Pedagogen står vid kullen och pekar med handen för att räkna in antal 

barn, samtidigt som hen gör handrörelser och säger ”1,2,3,4,5,6,7 och 8, okej! Det 

stämmer!”. Vidare menar vi att genom att pedagogen använder denna icke verbala 

styrning i barns fria lek så begränsas inte leken och får inte heller något avbrott 

eftersom pedagogen intar ett förhållningssätt som är obemärkt. Detta lyfts även fram 

i Foucaults (1987 s.217) teori där han nämner begreppet “den hierarkiska 

övervakningen” som innebär att det sker en mild maktutövning genom denna 

styrning av individer på ett obemärkt tillvägagångssätt. Vi tolkar detta resultat som 

att denna övervakning blir aktuell då pedagogen med fördel kan ha uppsyn över det 

större utrymmet som ges i utomhusmiljön och av säkerhetsskäl se vart barnen 

befinner sig, vad de gör och att ingen försvunnit ut ur det inhägnade området. Detta 

anser vi överensstämma med Foucaults tankar om “den hierarkiska övervakningen” 

som också innefattar ett oavbrutet pågående registreringssystem där det i början av 

“inspärrningen” upprättas en lista över alla de invånare som är närvarande i staden, 

man skriver ner de närvarandes namn, ålder och kön (Foucault 1987 s.248). Detta 

anser vi synliggörs i exemplet ovan då pedagogen räknar in barnen för att säkerställa 

att rätt antal barn befinner sig inom verksamhetens inhägnade område. Vi tänker att 

konsekvensen av att man som pedagog använder övervakningen kan bli att 

pedagogen inte hör och kan uppfatta barns egna avsikter med den fria lek som pågår. 

Vid de tillfällen då dilemman i leken kan komma att uppstå och barnen blir i behov 

av stöttning från pedagogen så kan det bli svårt för pedagogen att bemöta de barn 

som är delaktiga i leken på ett rättvist sätt.  Pedagogen som befunnit sig på avstånd  

har troligtvis inte all information om vad som har sagts och gjorts i leken när 

dilemmat började och kan då inte enligt oss stötta och bemöta barnen rättvist. En 

annan styrningsstrategi som framkommit i resultatet är styrning via kroppsrörelser. 

Utifrån våra observationer uppmärksammade vi att denna styrning påträffades i den 

fria leken flest gånger i utomhusmiljön. Vi anser dock att denna styrning lika gärna 

hade kunnat påträffats flest gånger i inomhusmiljön. Den situation som vi tolkar att 

denna styrning synliggörs i är när pedagogen ropar stopp och samtidigt visar 
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stopptecken med handen. Pedagogen säger ” Spadarna springer vi inte runt och leker 

med, dem ska vara i sandlådan”. Vi bedömer att man i denna situation kan se att 

pedagogen förhåller sig mot de normer som finns i samhället då pedagogen uttrycker 

att spadarna har ett specifikt ändamål att användas i sandlådan och inte är menat för 

att barnen ska springa runt och leka med dessa. Foucault (1987 s.174) nämner att 

pedagogen styr barnens rörelsemönster mot målet att sträva efter det normativa. 

Denna tankegång överensstämmer med de observationer vi uppmärksammat, som 

exempelvis att spadarna ska vara i sandlådan, det materialet som erbjuds är ofta ett 

färdigt material som innehar redan färdiga ramar för ett normativt användande. 

Eriksson- Bergström (2013 s.171-172) skriver att i de dagsrutinerna som finns i 

förskolans verksamhet så ges barnen möjlighet till fri lek, dock innefattar denna fria 

lek pedagogens förväntningar och mål gentemot barnen. Dessa förväntningar och 

mål blir för barnen svåra att uppfatta vilket gör att barnen testar sig fram för att se 

vilka normer och begränsningar som gäller i den fria leken. Genom de 

underliggande normer och värderingar om vad som anses som ett okej agerande i 

den fysiska miljön så fostras barnen som individer in i ett socialt sammanhang.  

De konsekvenser som detta förhållningssätt hos pedagogerna kan leda till är att i 

dessa situationer är barns valmöjligheter i den fria leken begränsade. Vi tänker att 

barn i den fria leken kan hamna i sin egen värld och genom den kreativitet och 

fantasi som barnen har kan leksaker som redan har ett förutbestämt 

användningsområde få en helt ny funktion. Detta menar vi kan påverka barnens fria 

lek negativt då barnen inte tillåts att använda materialet på något annat sätt än vad 

materialets givna användningsområde är. Genom att pedagogen förhåller sig till 

detta så menar vi att pedagogen agerar utifrån samhällets normer och att det kan 

hämma barnen i deras användning av kreativitet och fantasi i den fria leken. Vi 

menar att det är av stor betydelse att barnen i den fria leken stimuleras i sin 

kreativitet och fantasi för att kunna bilda sig en egen uppfattning av hur omvärlden 

ser ut samt för den fortsatta utvecklingen och lärandet.  

 

 

Pedagogens styrningsstrategier påverkar barns möjligheter i den fria 
leken  
 



 

31 
 

Dolk (2013 s.114–115) nämner att den styrning som pågår i förskolans verksamhet 

finns där hela tiden och går inte att undkomma vilket i sin tur får en påverkan över 

pedagogens förhållningssätt och kan få en effekt på barns agerande i den fria leken. 

I vårt resultat har vi uppmärksammat detta i denna situation: ”Spadarna springer vi 

inte runt och leker med, dem ska vara i sandlådan”. Vi menar att man i denna 

situation kan se den påverkan som kan uppstå i barnens fria lek utifrån pedagogens 

förhållningssätt. Vi tänker att barnen i denna lek blev avbrutna av pedagogen och 

fick göra valet att fortsätta sin lek utan spadarna eller att leka med spadarna i 

sandlådan trots att barnens avsikt med spadarna var en annan. Tullgren (2004 s.25) 

belyser att leken kan komma att uppfattas av pedagogen som antingen kontrollerad 

eller kaotisk beroende på vilken lek som pågår bland barnen. Är det en kontrollerad 

lek anses den bidra till barns utveckling och lärande medan den kaotiska leken i 

motsats anses bidra till en irrationell och onyttig lära. Vi menar att en kaotisk lek 

inte alltid behöver ses som negativ och leder till onyttig lära.  Tvärtom så kan barnen 

i den kaotiska leken bearbeta händelser från tidigare erfarenheter och att det 

agerande som barnen framhäver i den kaotiska leken inte betyder att beteendet skulle 

uppstå utanför den pågående leken. Vi tänker att så länge den kaotiska leken som 

pågår inte skadar eller blir en fara för omgivningen så kan denna lek vara 

betydelsefull och vara avgörande för barnets möjlighet till bearbetning av både 

jobbiga och roliga händelser. Dolk (2013 s.114–115) skriver att de normer som 

samhället byggt upp av vad som anses som ett önskvärt beteende hos barnen 

genomsyrar pedagogens förhållningssätt medvetet eller omedvetet och att detta 

antingen kan hjälpa eller stjälpa ett barn som väljer en normbrytande väg. Vi menar 

att en normbrytande väg skulle kunna vara när barn enligt pedagogen leker en 

kaotisk lek. Barnen uppfattas av pedagogen enligt oss som normbrytande när de i 

den fria leken går utanför de ramar och regler som är aktuella i den miljö som barnen 

befinner sig i. Singer (2013 s.9) hävdar att pedagogens förhållningssätt kan ha en 

negativ påverkan på barns fria lek när de vid upprepade tillfällen kontrollerar barns 

fria lek genom att gå in och ut i leken. Vi menar att när en kaotisk lek uppstår så kan 

pedagogen inta ett förhållningssätt där hen går in i leken för att styra in barnen på 

en mer önskvärd lek. Dolk (2013 s.203) lyfter även fram denna aspekt ur barns 

uppfattningar om pedagogens agerande i den fria leken som pågår. De tankar som 

Dolk uppmärksammat är att barnen ofta känner sig missförstådda av pedagogens 

agerande i leken och vidare beskriver att de avbryts av pedagogen i syfte att styras 
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bort från sådant lekinnehåll som uppfattas som opassande och inte anses bidra till 

utveckling och lärande hos barnet.  Vi anser att detta kan påverka barnens leklust 

negativt då barnen av pedagogens agerande kan känna sig missförstådda samt att 

leken får ett återkommande avbrott. Vi vill också framhäva att vi inte endast ser på 

styrningsstrategier som onödiga och negativa för barns lek utan många gånger är 

dessa styrningsstrategier nödvändiga, eftersom de fungerar som rutiner för barnen 

och hela verksamheten. Med rutiner menar vi att barn behöver exempelvis vissa 

bestämda tider för att äta och sova med mera, och därför måste pedagogerna styra 

och avbryta barns lek vid vissa bestämda tider. Vi anser att rutinerna men också 

barns fria lek kan påverkas av hur miljön är organiserad i förskoleverksamheten. 

Eriksson-Bergström (2013 s.183–184) beskriver att miljön kan bidra till att stötta 

pedagogerna i att vägleda barnen i sitt identitetsskapande samt att ge barnen 

möjlighet till att kunna påverka, engagera sig men också att de ges inflytande i 

förskolans verksamhet. Vidare hävdar Eriksson-Bergström (2013 s.182) att miljön 

har en stor betydelse för barns utveckling och lärande, miljön kan antingen stimulera 

till nyfikenhet och kunskapsutveckling hos barnen eller stjälpa den om det finns för 

många regler och ramar vad barnet får göra i just den miljön. Vi anser att för stor 

mängd ramar och regler i förskolans miljö kan hämma barns identitetsutveckling då 

de befinner sig i förskolans verksamhet som genomsyras av samhällets normer och 

värderingar. Med detta menar vi att de normer och värderingar som finns i samhället 

inte behöver vara den enda vägen för barn att följa. Våra tankar överensstämmer 

med Dolks (2013 s.114–115) tankar där hon menar att genom att lyfta barn med 

normbrytande tankar så skulle detta förhållningssätt kunna vara ett sätt att arbeta för 

att skapa mer jämvikt i den makt som pågår mellan pedagoger och barn i förskolans 

verksamhet. 

 

Sammanfattande slutsats 
 
I denna studie var syftet att synliggöra vilka eventuella styrningsstrategier som kan 

förekomma i pedagogers förhållningssätt i barns fria lek i inomhus- och 

utomhusmiljön. Vidare ville vi synliggöra eventuella skillnader av 

styrningsstrategier i dessa miljöer. De frågor som vi tagit stöd av för att uppnå vårt 

syfte var vilka styrningsstrategier i den fria leken som synliggörs via pedagogernas 

förhållningssätt i inomhusmiljön och utomhusmiljön samt vilka eventuella 
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skillnader som kunde synliggöras via pedagogernas förhållningssätt i 

inomhusmiljön och utomhusmiljön. Den slutsats vi gör är att det i pedagogens 

förhållningssätt förekommer styrningsstrategier gentemot barns fria lek både verbalt 

och ickeverbalt. Utifrån våra observationer med stöd från tidigare forskning har vi 

fått fram sju olika styrningsstrategier som förekommer i pedagogens förhållningssätt 

i barns fria lek. Studiens första frågeställning besvaras genom att dessa 

styrningsstrategier har uppmärksammats: styrning via direkt vägledning, styrning 

via indirekt vägledning, styrning via indirekt styrning, styrning via avledning, 

styrning via övervakning, styrning via blicken samt styrning via kroppsrörelser. 

Studiens andra frågeställning besvaras genom att skillnader av styrning i 

pedagogens förhållningssätt sett till barns fria lek i inomhusmiljön och 

utomhusmiljön förekommer. I dessa skillnader som synliggjorts i inomhusmiljön 

och utomhusmiljön gör vi slutsatsen att det beror på att utformandet av dessa två 

miljöer ser olika ut när det kommer till yta och material. En till aspekt som påverkar 

dessa skillnader är att samhällets normer genomsyrar verksamheten och att dessa ter 

sig i olika hög utsträckning i inomhusmiljön och utomhusmiljön. I förskolans 

styrdokument skrivs det fram att: 

 Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i 

arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för 

barnens utveckling, lärande och välbefinnande. När någon i arbetslaget följer eller 

leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför leken eller genom att själva delta, kan 

faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som 

främjar lek utvecklas (Skolverket 2018 s.8).  

 

Förskolans läroplan belyser att pedagogens förhållningssätt har en påverkan på 

barns fria lek och därmed deras möjlighet till utveckling och lärande. De 

styrningsstrategier som vi fått fram utifrån våra observationer förekommer i 

pedagogens förhållningssätt i den fria leken och dessa är viktiga att få syn på, 

uppmärksamma och problematisera för de som arbetar i förskolans verksamhet.  

Med denna studie anser vi att vi har bidragit med ny kunskap inom just detta område.  

Förslag på fortsatt forskning 
 
I denna studie valde vi att fokusera på de styrningsstrategier som kan synliggöras i 

pedagogens förhållningssätt i barns fria lek i inomhusmiljön och utomhusmiljön. 

Vårt resultat visar att pedagogens förhållningssätt påverkar barns agerande i den fria 
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leken då styrning förekommer. Vi har i denna studie inte haft i intresse att lyfta barns 

egna tankar om hur de uppfattar att de blir bemötta i den fria leken. Vi tänker därför 

att ett förslag på fortsatt forskning inom detta område hade kunnat vara att fokusera 

på barnen och på deras tankar och upplevelser av hur de blir bemötta i deras fria lek. 

För att synliggöra barns tankar inom detta område skulle barnintervju som metod 

kunna vara ett lämpligt redskap att som forskare använda sig av. Ett förslag på hur 

genomförandet hade kunnat gått till är att genomföra intervjuerna tillsammans med 

flera barn samtidigt. Vidare tänker vi att ett förslag på urval med fördel kan vara att 

intervjua de äldre barnen då de kan kommunicera och uttrycka sina tankar och 

känslor verbalt vilket kan underlätta vid intervju då forskaren har i intresse att ta 

reda på vad som sägs. Vi har i denna studie fokuserat på pedagogens förhållningssätt 

och med stöd i forskning har vi lyft fram hur olika styrningsstrategier kan komma 

att påverka barns agerande i den fria leken. För att nå djupare kunskaper inom detta 

område så anser vi att barnens tankar om hur de uppfattar att de blir bemötta i sin 

fria lek av pedagogen behöver beforskas. 
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Vad gör pedagogen? Vad säger pedagogen? Egna reflektioner 
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Bilaga 2: Informationsbrev till deltagande i studien 
 

   
  

  
 

 
 
 

Informationsbrev  
  
Våra namn är Angelica Dahlén och Johanna Bossel och vi studerar till förskollärare på 

Högskolan Dalarna i Falun. Under vårterminen 2019 utför vi vårt examensarbete. Vi har valt 

att undersöka pedagogers förhållningssätt sett till styrning av barn i inomhusmiljön och 

utomhusmiljön. Vi kommer att använda oss av observation som metod där vi kommer samla in 

information i form av anteckningar. Observationerna som vi kommer att genomföra är riktade 

till pedagogerna och deras förhållningssätt i mötet med barnen. Insamlandet av 

observationsmaterial kommer att ske under ett par dagar. Informationen kommer att bearbetas 

och hanteras enbart av oss och kommer anonymiseras där varken förskolans, personalens, 

barnens eller övrig personals namn kommer att nämnas. Allt dokumentationsmaterial kommer 

att bearbetas och det slutgiltiga examensarbetet kommer att publiceras och finnas tillgängligt i 

Diva portal. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. De insamlade uppgifterna kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att inga namn eller andra uppgifter som möjliggör identifiering 

kommer att finnas.  

  
Insjön och Älvdalen, 2019-04-02 
Angelica Dahlén och Johanna Bossel 
 
  
Programansvarig på Högskolan Dalarna 
Ida Byhlin 
 
Pedagogens underskrift 
………………………………………………………………………………… 
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