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Abstrakt
Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers relation till barns
fria lek i förskolan, utifrån ett makt- och styrningsperspektiv. För att kunna få
syn på detta har vi använt oss av en kvalitativ studie med observationer som
metodval.  Under  våra  observationer  har  vi  tagit  hjälp  av  ett
observationsschema för att se hur pedagogerna agerar under barnens fria lek
och vilka tekniker som eventuellt  används för att styra barnen till  och från
olika lekar. Studien har genomförts på två förskolor i två olika kommuner, där
barn  i  åldrarna  tre-fem  år  har  befunnit  sig.  Utifrån  studiens  syfte  har  ett
resultat  synliggjorts, där fyra kategorier vuxit fram baserat på olika tekniker
pedagogerna styr barnen i deras fria lek. Kategorierna är  pedagoginitierad lek,
reglering mot önskvärd lek, disciplinerande teknik och inne- och uteslutande teknik.
Ofta upptäckte pedagogerna lärandepotentialen i barnens lekar och leken blev
således riktad åt det hållet. En del av barnens lekar avbröts relativt omgående
för att de antingen upplevdes för högljudda eller rörliga, eller i förebyggande
syfte för att minska konflikter.  

 

Nyckelord: fri lek, förskola, makt, styrning, Michel Foucault, teknik, önskvärd
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Inledning

Förskolan  är  idag  en  pedagogisk  institution  där  barnen  ska  utvecklas  till
självständiga  individer.  Verksamheten  ska  vara  rolig,  trygg  och  lärorik  för
samtliga  barn.  Den  ska  även  genomsyras  av  en  pedagogisk  helhet  som
innefattar  tre  huvudaspekter  –  omsorg,  fostran och  lärande.  Samtidigt  som
dessa tre aspekter ska utgöra en grund för samtliga förskolor i landet så ska
verksamheterna präglas av arbetssätt som lockar till lek och lust till att lära.
Därmed är leken en viktig  aktivitet  som ska utmanas och utvecklas  i  olika
syften.  Exempelvis  som  redskap  för  lärande,  där  barnen  får  utveckla  sina
förmågor och kunskaper på ett lekfullt sätt. Den ostyrda leken – den fria – är
minst lika viktig, då barnen får möjlighet att utvecklas inom sig själv på sin
egen nivå tillsammans med sina kamrater och de vuxna som befinner sig i
verksamheten (Skolverket, 2010).

Enligt  läroplanen  för  förskolan  (Skolverket,  2010)  ska  barnen  kunna  växla
mellan olika aktiviteter under dagen, det vill säga lärarstyrda aktiviteter samt
utifrån barnens egen fantasi och kreativitet. Verksamheten kan därmed vara en
variation av styrda och ostyrda aktiviteter. Lillemyr (2002) betonar att leken är
viktig i den pedagogiska verksamheten. Det är då pedagogerna i förskolan kan
se  om  barnen skapar  nya  erfarenheter,  utforskar,  prövar  och  använder  sin
fantasi  på  ett sätt som gynnar  deras  individuella  utveckling. Leken har  ett
egenvärde för barnen och en stor del av deras egen kultur. Lillemyr menar
vidare  med  hänvisning  till  lekens  egenvärde  att  leken är  viktig  i  sig.  Den
behöver inte vara ett medel för något annat än att barnet ska få leka. Den enda
anledning som finns då är att leken ska vara rolig och fri.

Pape (2001) menar att vi talar om fri lek när barnen leker utan att styras av
vuxna. Det är då barnen får möjlighet till att träna sig i att gå in i bland annat
olika roller, lösa konflikter och utveckla exempelvis sociala förmågor. Fri lek är
en lek som sker på barnens villkor. Det är barnen som utformar vad som ska
ske härnäst i deras lekvärld. Men det finns en utmaning i detta, det vill säga att
släppa helt på barnen och låta de leka helt fritt utifrån dem själva, vilket kan
vara  en  svårighet.  En  sida  av  denna  utmaning  är  att  det  har  skett  en
idealisering av leken, i form av att det endast bör leka lekar som bidrar med
positiv utveckling hos barnet -

Med idealisering menar jag helt enkelt att lekforskare och
pedagoger gjort sig en bild av leken som först och främst
tillgodoser dess positiva, rationella sidor. Vi vill  inte se,
eller acceptera, att leken också kan rymma farliga, vilda,
stökiga, våldsamma – kort sagt irrationella – sidor som får
de vuxna att ingripa och förbjuda vissa lekar. (Hangaard
Rasmussen, s. 13-14, 1993).
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I liknelse med Hangaard Rasmussen (1993) uttrycker Pape (2001) att det blir en
utmaning i hur vuxna ska och kan bemöta den fria leken, framförallt om det
uppstår  någon  lek  som  inte  anses  positiv  och  rationell  som  behövs  styras
inifrån av pedagogen.  Det blir  då inte en lek som sker  på barnens  villkor.
Tullgren (2004) har i en studie upptäckt att barns olika sätt att leka blir föremål
för  styrning  av  pedagogerna.  Där  styrningen bland annat  sker  utifrån  vad
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) skriver om fostran. Förskolan ska
förbereda barnen för det framtida livet – medborgare av det svenska samhället.
Därmed menar Tullgren att barnen regleras mot lekar och värderingar som
anses  följa  en  viss  norm  av  den  dugliga  och  goda  samhällsmedborgaren.
Pedagogerna använder då sin makt till att fostra barnen mot det som de anser
är det goda.

Ytterligare en sida av denna utmaning är i överensstämmelse med Tullgrens
(2004)  forskning.  Där  hon  menar  att  förskolans  pedagoger  ska  följa  olika
styrdokument som innefattar mål och riktlinjer om vad pedagogerna ska skapa
förutsättningar om för att alla barn kan få en möjlighet att uppnå dessa. Då
kommer vi till en fråga som ringar in vårt forskningsobjekt: hur fri kan lek få
vara? Med förskolans uppdrag där olika mål och riktlinjer ska uppnås kan det
uppstå en komplex balansgång kring att låta barnen vara helt  fria i  sin lek.
Denna utmaning med den fria  leken upplever vi  av egna erfarenheter  kan
förekomma när vi arbetar i en institution som förskolan. Det blir således, som
framgår av studiens titel, två sidor av ett mynt. Ena sidan blir att pedagoger
ska förhålla sig till olika styrdokument och kan därmed behöva styra barnen
till och från olika mål, samtidigt som barnens fria lek ska få vara fri i avseende
att den sker på deras villkor. Studieobjektet och problemområdet för vår studie
blir  att  undersöka  hur  pedagoger  agerar  i  barns  fria  lek,  för  att  visa  på
utmaningen som uppstår med att låta barnen vara fria i sin lek. 
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Bakgrund

Detta avsnitt börjar med fem rubriker som innefattar olika aspekter av lek och
hur pedagoger kan förhålla sig till  dessa.  Vidare kommer två rubriker som
belyser  teorier  om  makt  och  styrning  samt  olika  styrningstekniker. Vi  vill
poängtera att vi inte försöker redogöra för Foucaults (2003) hela tankesätt kring
makt, utan belysa främst den disciplinära makten. 

Lek som fenomen

Knutsdotter Olofosson (2003) menar att varje människa som föds, föds med en
förmåga att leka. Precis som människor föds med förmågan att tala, så finns
lekförmågan  där.  Vidare  beskriver  hon  det  lilla  barnet  som  redan  på
skötbordet utvecklar sin lekförmåga – med hjälp av den vuxne. För att barnet
ska utveckla detta måste den vuxne i  barnets närhet leka med barnet.  Lära
barnet  alla  viktiga  och  värdefulla  egenskaper  med  lek,  som  exempelvis
leksignaler.  Visa för barnet  när något är på ”låtsas” i  en lek,  när det är på
“riktigt” och inte lek längre. Förmågan att kunna leksignalen är en viktig del
av  lekens  värld  menar  Knutsdotter  Olofsson.  Det  är  genom  leksignaler  vi
förstår om det är lek eller inte. Lek signaleras med ögon, mimik, röstläge, sätt
att tala och agera. Knutsdotter Olofsson förklarar att den som förstår sig på
dessa leksignaler förstår  att det  är  lek och då är  det  lekens premisser  som
gäller.  Leken  öppnar  upp  för  oändliga  möjligheter.  Befinner  sig  barn  i  en
lekvärld, kan precis vad som helst ske, allt är möjligt. Det är en förtrollad värld
där  det  inte  finns  några  begränsningar  när  det  kommer  till  fantasi  och
kreativitet. Knutsdotter Olofsson uttrycker lekvärlden som en skapande form
med hjälp av ord.

Samtidigt  som leken upplevs som självklar för många,  är  begreppet lek ett
allsidigt fenomen. Lillemyr (1990) beskriver att leken har visat sig ha många
funktioner för både barn och vuxna och det finns delade meningar om vad lek
är.  Det är därmed svårt att definiera vad just lek är.  Han menar att en del
teoretiker anser att det är ett mänskligt drag, något vi föds med. Medan andra
menar att leken finns även hos högre stående djurarter. Men gemensamt hos
dessa två sidor är att leken anses vara en viktig del i både vuxna och barns liv.
Framförallt  blir  leken  tydlig  hos  vuxna  när  vi  jämför  den  med  skapande,
fantasi och kreativitet. För barn är lek en väsentlig del i deras kultur och den
spelar en viktig roll när det kommer till olika processer barnet ingår i. Leken
blir  således  en fundamental  betydelse  för  barnets  personliga och kulturella
identitet. Pape (2001) har intervjuat ett flertal barn om vad de ansåg att lek var.
De svar han fick tillbaka kunde tolkas som att barnen uppfattar leken som
flertydig och flyktig, det vill säga att de hade svårt att sätta ord på leken. Leken
är  här  och  nu och  inget  som går  att  redogöra.  Han jämför  barns  lek  med
såpbubblor,  att  fånga  barns  lek  är  som att  fånga  såpbubblor.  Fångar  vi  in
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såpbubblor  går  de  sönder,  han  menar  då  att  vi  omöjligt  kan  rama  in  ett
begrepp som lek.

Även Hangaard Rasmussen (1993) menar att lek är ett fenomen som inte går att
förstås  med  hjälp  av  moraliska  värderingar.  Leken  är  inte  något  som  står
utanför  livet,  utan  den  inbegriper  alla  sidor  av  vårt  liv.  Det  är  en  del  av
människan och genom leken kan det skapas en vacker ordning mellan de som
leker,  eller  tvärtom,  bli  helt  kaotisk  och  irrationell.  Likt  Øksnes  (2011)
dionysiska lek. Glädjen i detta menar både Hangaard Rasmussen och Øksnes
är att leken präglas av ett mästerligt skapande. Där förvandlingar sker utefter
vad fantasin har att erbjuda. Sammanfattningsvis är lek ett flertydigt fenomen
som betyder olika för alla människor. Den kan bidra med både glädje och sorg,
makt och maktlöshet, lycka och olycka.

Barns fria lek i en institutionaliserad verksamhet

Knutsdotter  Olofsson (2003)  förespråkar lekpedagogik som hon ser  som en
viktig del i  förskolans värld som endast gynnar barnen.  Med lekpedagogik
menar hon en pedagogik där vuxna möter barnen på deras individuella nivåer
och försöker hjälpa dem att utveckla sitt skapande i leken. Fri lek betyder för
Knutsdotter Olofsson att det är barnen själva som bestämmer vad de vill leka,
men inte att den ska vara fri från vuxna utan fri från vuxenstyre. Istället ska de
vuxna  finnas  i  närheten  och  hjälpa  barnen att på  egen hand utveckla  sina
tankar och bli självständiga i leken. I liknelse med Knutsdotter Olofsson menar
Pape (2001) att den lek som är fri är en lek fri från vuxenstyre. Det vill säga en
lek som sker på barnens villkor. Får barn frågan varför de leker svarar de oftast
att det bara är så. Barn leker för att det är vad barn gör. Barn leker för att det är
roligt och detta är ett av lekens viktigaste egenvärden. Lek skänker en slags
glädje  eller  tillfredsställelse.  Ett  annat  egenvärde  som  lek  har  är  att  det
utsöndrar må-bra-känslor, det är just själva upplevelsen som står i centrum. Ett
tredje egenvärde i leken är att den är barns främsta självuttryck, genom att leka
ger det barn ett sätt att förverkliga sig själv. Ytterligare ett egenvärde i lek är att
den ger välmående och bidrar till barns hälsa (Öhman, 2011).

Det  är  i  leken  som barn  framställs  som fria  och  aktiva  varelser.  Det  är  en
företeelse i barnens liv där de får vara fri  från vuxen styrning och helt fria,
utifrån dem själva och sina erfarenheter bestämma och utforma sin lekvärld.
En lekvärld där lekar fyllda med kreativitet och fantasi får ta plats. Samtidigt
som  den  ska  vara  fri  anses  även  leken  förbereda  barnen  för  det  framtida
vuxenlivet och det är där utmaningen kring fri lek kan uppstå (Tullgren, 2004).
Øksnes (2011) menar att barnens frihet för att leka utan vuxenstyrning håller
på att försvinna, då pedagogerna i förskolan gärna vill använda leken som ett
lärande. Barn socialiseras in i en institutionell tid, ett strängt bindande system
som kräver underkastelse. Leken finns idag under planerad tid. Medan leken
en gång i tiden kunde anknytas till barns naturliga sätt att vara, tycks barnen
idag tas om hand av ett organiserat samhälle, något som kan ha lett till att barn
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har förlorat sin förmåga att leka fritt i form av egna intressen och idéer. Detta
kan bland annat kopplas till det faktum att leken alltmer har organiserats och
använts som ett centralt pedagogiskt verktyg i barns lärandeprocesser.

Pedagogens roll i barns fria lek

Öhman (2011)  menar  att leken kan ses  som barns  sista  orörda  oas  och att
pedagoger inte ska beblanda sig i deras lek eller styra, utan att de ska få leka i
fred. Även om man låter leken vara ifred så innebär det inte att pedagogerna
bör  vara  en passiv  betraktare,  det  kan få  negativa  konsekvenser.  Leka  fritt
innebär inte att leka utan pedagogers överinseende och inblandning. Genom
att granska barns lek kan pedagoger få en inblick i deras kompetens och ökad
respekt för barn som lärande individer. Fortsatt menar Öhman att en allt för
passiv  betraktare  av  lek  leder  till  att  det  blir  ohälsosamt  för  barns
lekutveckling.  Eftersom  att  detta  innebär  att  de  inte  erhålls  något  stöd  att
utveckla  positiva  relationer  och  ingen  hjälpa  att  utveckla  goda
anslutningsstrategier.

Knutsdotter Olofsson (1996) har i sitt lekprojekt med namnet De små mästarna –
Den  fria  lekens  pedagogik utvecklat  ett  förhållningssätt  tillsammans  med  de
pedagoger som deltog. Det är ett förhållningssätt som sätter barnen i fokus, där
lek tillåts och stimuleras. Som pedagog handlar det då om att ge barnen tid och
ro i sin kreativitet och fantasi, samt att pedagogen lyssnar till barnens initiativ
och kliver in i lekvärlden på deras villkor. Istället för att använda leken som ett
redskap, ska pedagogen sätta sina pedagogiska idéer åt sidan och ge sig hän i
barnens lek. Följa barnen i det dem gör och finnas där till hands för att barnen
ska kunna genomföra dem lekar de vill leka. Knutsdotter Olofsson menar att
pedagoger i förskolan måste vara tillåtande, att ibland se bort från de regler
och restriktioner som finns när det kommer till barns lek. Hon menar att när
barn  leker  förstör  de  inte,  utan  när  barn  inte  leker  kan  det  destruktiva
beteendet uppkomma. Som pedagog bör man inte vara rädd för besvär, utan
att acceptera barnens förslag och försöka förstå deras tankar i det dem vill göra
och leka. Istället för makt och kontroll kom pedagogerna i lekprojektet fram till
att det var viktigare att föra dialoger med barnen och vara deltagande. På så
sätt  kunde  de  ge  barnen  mer  frihet  om  de  ständigt  var  deltagande  och
samspelade med barnen. 

Fleer (2015) har forskat om hur pedagoger förhåller sig till barns fantasilek där
hon ville  ta  reda  på  hur  pedagogerna  agerar  när  de  väl  är  inne i  barnens
lekvärld. Hennes studie resulterade i att hon fann att de flesta pedagogerna
väljer att vara bredvid barnen i  deras lek,  antingen som ett stöd i  form av
berättarröst  till  de  rollekar  barnen  ingick  i  eller  som  ett  emotionell  stöd.
Pedagogerna fokuserade inte heller på att vara en aktiv lekkamrat, utan tog
tillfället i akt och såg lärandet i det barnen lekte. I stället för att leken skulle få
vara fri  och värdefull i  sig använde pedagogerna leken som ett redskap för

9



lärande och försökte utveckla olika förmågor hos barnen. Wood (2014) menar
att pedagogerna bör ta ett steg tillbaka när det kommer till barns fria lek. Hon
problematiserar pedagogens roll  och menar att det finns en komplexitet när
det kommer till fri lek eftersom pedagogerna måste finnas närvarande.

Palmadottir och Einarsdottir (2015) har utifrån barns perspektiv försökt förstå
hur barn uppfattar pedagogerna i  deras lekvärldar.  De barnen uttryckte att
pedagogerna  skulle  bidra  med  i  deras  lek  var  att  tillgodose  barnen  med
material,  bekräfta  barnens  olika  förmågor  och  stötta  dem  i  deras  sociala
samspel, samt att vara en aktiv lekkamrat tillsammans med barnen. Finnas där
för barnen och tillgodose dem med material och det som behövdes var inga
konstigheter,  inte  heller  att  bekräfta  och  stötta  barnens  kompetenser  och
förmågor bemötte pedagogerna. Men att vara aktiv i leken och verkligen ge sig
hän i den var svårare. Palmadottir och Einarsdottir menar att behovet av att ha
kontroll  och  styra  över  barnens  leksituation  blev  tydligt  hos  pedagogerna.
Vilket även är en aspekt som Tsai (2015) fann i sin studie, att pedagoger aktivt
ingriper i barns lek, där olika strategier blev synligt för vilken typ av lek som
behövde  styrning  inifrån.  Många  av  strategierna  menar  Tsai  grundar  sig  i
pedagogens egna värderingar, regler och pedagogiska filosofi.

I liknelse med Tsais (2015) studie betonar Lindqvist (2002) att barn är medvetna
om  de  sociala  regler  som  finns  bland  vuxna  och  utgår  från  detta  i  sina
tolkningar. Samtidigt är de osäkra på hur vuxnas regler förhåller sig till deras
egna behov. De känner en motsättning och ett hot från omgivningen. Barn är
väldigt intresserade av att bryta de sociala reglerna. Om barn ska utveckla en
lek tillsammans,  behöver de samarbeta  för  att utveckla fiktionen.  Samtidigt
som barn även är intresserade av att ha de vuxna som lekkamrater. När de
vuxna gestaltar roller,  vet  barnen att det  är lek och behöver inte känna sig
osäkra på de vuxnas regler.  Barn vill  gärna samarbeta med vuxna och inte
känna att dem är stränga och kräver disciplin.

Lek i en institutionaliserad verksamhet

Leken i förskolan anses idag som en viktig del av det pedagogiska arbetet, men
också som något som bör komma utifrån barnen själva. Den ska vara både som
en  vuxenstyrd  pedagogisk  aktivitet  och  tvärtom  –  fri  från  vuxenstyre
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Lillemyr (2002) förklarar att det finns
minst  tre  anledningar  till  varför  lek  är  en  viktig  del  av  den  pedagogiska
verksamheten  i  förskolan.  En  anledning  är  att  pedagoger  och  vuxna  som
befinner sig i verksamheter har ett utmärkt tillfälle att observera barns lek och
på så sätt lära sig mer om barn. Försöka förstå vad leken innebär för barn, då
leken anses ha ett egenvärde och utgöra en viktig roll i barnkulturen. Ännu en
anledning till varför leken är viktigt i förskolan är att pedagoger kan upptäcka
vilka erfarenheter  barn uttrycker i  leken.  Hur barnen utforskar,  prövar och
använder  sin  fantasi  och  kreativitet  som  leder  till  att  de  skapar  sin  egen
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identitet. Vilket även Lindqvist (1996) belyser och menar att det är i leken barn
tolkar sina erfarenheter.

Fortsättningsvis framhåller Lillemyr (2002) att barnen även får möjlighet till att
träna på samspel med andra barn och respektera sina kamrater. Framförallt
den  kommunikativa  förmågan  tränas,  men  även  ett  flertal  andra  förmågor
utvecklas då barnen upplever och lär genom leken. Den tredje anledningen
Lillemyr  poängterar  är  att barn  socialiseras  genom leken.  Leken förbereder
barnen för utveckling och socialisation. Vilket även Löfdahl (2002) poängterar
och belyser vikten av att ta del av och prata med barnen om lekens innehåll för
att vi ska förstå vilka kunskaper och färdigheter barn uttrycker i leken. Lika
viktigt är det att titta på lekens innehåll som ”det barn kan och förstår”.

I  överensstämmelse med Lillemyr (2002) och Löfdahl (2002) ser Pape (2001)
lärandet i leken och intresserar sig särskilt för vilka sociala förmågor barnen
utvecklar. Han menar att leken är en central ställning i barns sociala liv. Den
sociala kompetensen blir därmed en förmåga som är omöjlig att inte utveckla i
leken. Leka tillsammans med andra kräver en god förmåga att kunna umgås
med och respektera andra. Leken kan därmed ses som ett verktyg eller redskap
för lärande eller att barnen får träna sig i att utveckla olika förmågor. I liknelse
med Lillemyr menar Pape att leken kan förklaras på olika sätt. Beroende på
vilka ”glasögon” man tar på sig, uppfattas leken bidra med olika färdigheter.
Exempelvis som ett sätt att bearbeta upplevelser och verkliga händelser, eller
som utveckling av bland annat den kommunikativa och motoriska förmågan.

“Bra” och “dåliga” lekar

Hangaard Rasmussen (1993) menar att det har skett en idealisering av leken.
Det vill säga att det har skapats en bild av leken som endast visar de ”bra” och
rationella sidorna. De sidor vi väljer att se bort är lekar som innehåller farliga,
stökiga,  våldsamma inslag,  kort  sagt  irrationella  lekar.  Dessa  är  lekar  som
vuxna väljer att styra bort ifrån och mot det önskvärda och “bra” lekarna. Dock
ser det väldigt olika ut i olika institutioner menar Hangaard Rasmussen. En lek
kan anses var acceptabel  på en förskola,  samtidigt  som den kan anses som
onyttig för barnen på en annan. Han menar att om man besöker olika förskolor
blir gränserna väldigt tydliga för vad som är acceptabelt och inte.

“Bra”  lekar  som anses  vara  önskvärda av de  flesta  pedagoger  är  lekar  där
barnen lugnt och sansat leker tillsammans. Denna idealbild av hur en lek bör
vara  är  sällsynt  och barnen byter  snabbt  mot  den lek dem hellre  vill  leka.
Andra önskvärda lekar som innefattar ordning anses också vara en “bra” lek
av förskolans pedagoger. Dessa är lekar där de lekande frivilligt underkastar
sig lekens regler och gör allt för att leken ska fortgå och inte splittras. Lekar
som inte är stökiga och där ett fåtal konflikter och maktkamper sker (Hangaard
Rasmussen, 1993). Tullgren (2004) har upptäckt att pedagoger i förskolan väljer
att styra barnen mot den ”goda” leken, som hon benämner det. Anses barnen
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leka  något  som  avviker  från  normen  och  idén  om  den  goda
samhällsmedborgaren  blir  olika  beteenden  från  barnens  sida  föremål  för
styrning mot det ”goda”.

I motsats till “bra” lek finns den “dåliga” menar Hangaard Rasmussen (1993).
Lekar som är stökiga och innefattar oberäknelig förvirring hos samtliga anses
vara kaosartade lekar. Dessa lekar handlar om att röra sig snabbt och utmana,
slåss tillsammans med sina motståndare, skrika och leva om. Lekar där vuxna
helst vill blunda och hålla för sina ögon. Men Hangaard Rasmussen menar att
barn  älskar  dessa  lekar,  det  ska  låta  högt  och  gå  fort.  Även  Knutsdotter
Olofsson (1996) framhåller jaga- och bråklekar som lustfylla lekar som barnen
gärna söker sig till. Hos pedagogerna ses inte dessa lekar som något värdefullt,
utan  de  betraktas  som  lite  farliga  och  okontrollerbara.  Samtidigt  anser
Hangaard Rasmussen att vi bör skilja på “bra” och “dåliga” lekar och i stället
kalla dem för lekar som rör sig mot ordning eller kaos. Han menar att ordning
och kaos är två poler som skapar lekens dynamik, som barn ofta söker för de
ger  så  olika  upplevelser.  Ordning  bidrar  till  upplevelser  som  innefattar
samhörighet,  koordination  och  en  överensstämmelse  mellan  tanke  och
handling. Kaos i leken är synonym till förvirring, glädje, tanklöshet, motorik,
maktutövning  och  våldsamhet.  Ordning  och  kaos  är  två  grundläggande
faktorer som människan upplever i livet, därmed är det endast naturligt att de
dyker upp i lekens värld.

Makt och styrning 

Hermann (2004) försöker omsätta Foucaults begrepp och idéer i lärare och elev
perspektiv,  för  att  försöka  skapa  en  större  förståelse  för  hur  pedagogiska
institutioner  fungerar.  Hermanns  tolkning  är  att  Foucaults  klassiker
Övervakning  och  straf (2003)  är  användbar  när  det  kommer  till
institutionsstudier  och  ses  därmed  som  en  hänvisning  till  pedagogisk
forskning. Han menar vidare att Foucaults tankar om makt riktar sig bland
annat  mot  de  traditionella  pedagogiska  rummen,  som  familjen,  hemmet,
skolan och förskolan.  I  dessa rum formas människor genom maktutövning.
Även Hultqvist och Petersson (1995) betonar betydelsen Foucault har för de
pedagogiska  sammanhangen.  Foucaults  sätt  att  väva  samman  makt  och
kunskap blir synliga i bland annat pedagogik och undervisning. Styrning är en
specifik egenskap av makt och i pedagogiken formas bilder av uppfostran som
barn bör styras mot.

Makt är ett mångtydigt begrepp enligt Börjesson och Rehn (2009), de menar att
makten kan utspela sig i olika former och den makt som blir synligast för ögat
innefattar relationer och händelser.  Vidare  uttrycker de tre  viktiga aspekter
som är väsentliga för att kunna studera och teoretisera makt.  Den första är
maktens tekniker, vilket innebär olika sätt som makt framträder. Den andra är
maktens  subjekt,  som  innebär  vilka  olika  maktpositioner  som  finns  i  vårt
sociala liv. Den tredje och sista aspekten är maktens upplevelser, vilket innebär
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vilka  sätt  makten  ger  sig  till  känna  för  oss.  Med maktens  förhållande  och
subjekt menar Börjesson och Rehn att makt ses som en term för något som sker
mellan människor, även om makten inte alltid utspelar sig öga mot öga. Därav
finns det maktroller, men det räcker inte med att säga att de finns, eftersom de
inte  alltid  är  synliga.  Dessa  maktroller  får  betydelse  genom  händelser  där
dessa roller existerar. Det tydligaste maktförhållandet är, enligt Börjesson och
Rehn, förhållandet mellan två människor där den ena har uppenbar makt över
den  andra  och  kan  därmed  tvinga  den  andra  att  göra  något.  Inom  detta
maktförhållande finns olika tekniker för hur makten synliggörs. 

Russell (1986) skriver i liknelse med Börjesson och Rehn (2009) om olika sorters
makt, där en gemensam nämnare är att makt kan definieras som produkten av
avsedd effekt.  Han förklarar det på detta sätt - “... given two men with similar
desires, if one achieves all the desires that the other achieves, and also others, he has
more power than the other.”  (Russell, s. 19, 1986). Dock kan makt vara svår att
jämföra och uppskatta mellan människor, men sammantaget så handlar det om
att A har mer makt än B, om A uppnår mer avsedd effekt än B. Weber (1986)
menar att dominans är en av de utmärkande sociala handlingar som finns när
det kommer till maktutövning. Dominans räknas således enligt Weber som en
sorts maktutövning, där det handlar om att kontrollera andra individer med
olika makttekniker. I liknelse med detta definierar Dahl (1986) makt som att ha
kontroll  över  en  annan  människa  och  viljan  till  att  påverka  den  andres
beteende.

Hultqvist och Petersson (1995) betonar maktens kusin som friheten. Frihet är
ett  begrepp  som  skapas  och  förutsätts  av  den  moderna  makten  och
kännetecknas av flyktighet och rörlighet. Hultqvist och Petersson skriver om
den  liberala  styrningskonsten,  med  liberal  menar  de  en  politisk  bestämd
ideologi. För att den liberala styrningskonsten ska uppfyllas måste individer
och grupper känna sig själva fria och ansvarsfulla, både som fria individer och
medborgare av ett samhälle där förutbestämda plikter finns. Varje människa
uppmanas att skapa sin frihet genom olika tillvägagångssätt, som leder till att
människan,  utan  tvång,  är  ansvarsfull  och  tar  sig  an  de  uppgifter  som
samhället påvisar. Begreppet frihet skapar då en relation med ansvar.

Foucault  (2003)  pratar  om  den  disciplinära  makten  och  menar  att  dess
framgång förmodligen hänger samman med den hierarkiska översynen och
den  normaliserade  systemet  för  bestraffning  och  belöning.  Dessa  två
samverkar i  en process.  Disciplinen verkar för  att framställa individen,  där
individen blir föremål för maktutövning och styrning. Hultqvist och Petersson
(1995) menar att all styrning som sker grundar sig i kunskap om vad som är
maktens föremål. De nämner governmentality som ett begrepp som innefattar
det  som är  specifikt  för  maktutövning  och  kan  direkt  översättas  med  ökad
styrbarhet,  vilket  kan  refereras  till  rationalisering,  som  i  denna  bemärkelse
innebär en radikal omvandling av maktutövning från exempelvis den kungliga
makten  till  det  moderna  insitutionsväsendet.  Governmentalitybegreppet
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problematiserar  och belyser  därmed de moderna nutida maktutövningarna.
Den  ökande  styrbarheten  har  skett  i  form  av  exempelvis  reglering,
sanktionering och normering av människors beteende. Ett exempel på detta
som  Hultqvist  och  Petersson  nämner  är  det  sena  1900-talets  ökade
utvärderingssträvanden, vilket används för att mediera och reglera normer och
värden i samhället.

I Tullgrens (2004) avhandling får vi ta del av hennes empiriska resultat där hon
synliggör hur pedagoger i förskolan använder sin makt för att styra barnen in
mot  den  “goda”  leken.  Eller  rättare  sagt,  mot  normen  om  det  goda.  Hon
uttrycker hur friheten i leken ska uppfattas av vuxna i barns närhet, de ska få
vara fria från vuxenstyrning och utifrån sig själva använda sin kreativitet och
fantasi. Samtidigt som barn anses lära i leken, vilket ger ett utmärkt tillfälle för
vuxna  att  förbereda  barnen  inför  sitt  framtida  vuxenliv.  Med  detta  menar
Tullgren att det uppstår en utmaning kring att barnen ska få vara fri i sin lek.
Det uppstår då fallgropar inom detta synsätt på lek -

Inte all lek och inte alla aktiviteter som barn företar sig i
lek anses leva upp till vad det innebär att vara ett ”gott”
barn  och  en  blivande  ”god”  vuxen.  I  frihetstänkandet
ligger  underordningen  inbyggd.  Individen  förväntas
bidra till sin egen styrning och av ”fritt” val själv välja det
rätta.  Det  finns  alltså  gränser  för  barnens  frihet  och
pedagogerna har att vägleda barnen att underordna sig
dessa  gränser.  Leken  måste  regleras  och  korrigeras  i
enlighet med bilden av den goda och utvecklande leken.
Allt detta med tanke på den framtid barnen möter och de
krav  som  kommer  att  ställas  på  dem  då.  Det  är  en
styrning i framtidens namn (s. 61).

Det Tullgren har upptäckt i sin studie är att olika lekar hos barnen blir föremål
för  styrning från pedagogernas sida.  Styrning i  framtidens namn,  som hon
benämner det, ur en fostransaspekt. Det vill säga, att pedagogerna styr barnen
mot en idé, en norm, om den goda samhällsmedborgaren.

I liknelse med Tullgrens (2004) komplexa fostransaspekt lyfter Ekström (2007)
att  det  finns  en  motsättning  som  framträder  stundvis  då  objektet  för
anpassning  och  fostran  inte  alltid  anpassar  sig  utan  gör  motstånd.  Barnen
försöker erövra makt och eget utrymme men här krockar ofta detta med det
fokus personalen har som syftar till anpassning. Här kan man säga att barnens
egna behov och önskningar står i strid med yttre krav att anpassa sig till en
samhällsnorm. Barnen blir  således styrda mot en samhällsnorm, inte bara i
leken utan ständigt i verksamheten.
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Tekniker för styrning 

Börjesson  och  Rehn  (2009)  skriver  om  maktens  tekniker  och  menar  att  vi
människor i någon mån är satta i ett system, präglat av en hierarki som kan
välja  att  utsätta  vissa  för  mer  makt  än  andra.  De  menar  även  att  alla
makttekniker  bygger  på  att  det  finns  ett  system  där  makten  kan  ta  form.
Systemet för samtliga tekniker kallas för metatekniken, vilket innebär system
av  någonting.  Som  förslag  på  detta  ger  Börjesson  och  Rehn  den  globala
kapitalismen,  eller  något  mindre  som  ett taxikösystem.  Inom  dessa  system
uppstår  olika  sorts  tekniker,  det  vill  säga mikrotekniker.  Dessa tekniker  är
olika  sätt  att  utöva  makt.  Exempel  på  dessa  tekniker  kan  vara  tvingande
handlingar eller kontrollerade handlingar. Men det finns en hel uppsjö av olika
sätt av utöva makt på. 

En teknik för makt som Foucault (2003) belyser är disciplinen. Den används
främst inom exempelvis skolor, fängelser, sjukhus och industrier. Han menar
att det är just disciplinen som verkar för att styra människan som både föremål
och verktyg, det är en blygsam styrningsteknik men som genomsyrar de mest
storslagna  maktformerna.  Med  bara  blicken  menar  Foucault  att  disciplin
upprätthållas, om blicken uppfattas som betvingande. 

De  disciplinerade  anstalterna  har  alstrat  ett
kontrollmaskineri  som  har  fungerat  som ett  mikroskop
genom vilket  man kunde studera mänskliga beteenden;
de har förverkligat  smala,  analytiska uppdelningar som
omslutit  människorna  med  en  apparat  för  observation,
inregistrering och dressyr (Foucault, s. 174, 2003).

Med anstalterna menar Foucault bland annat skolor,  fängelser etc.,  det som
nämndes ovan. Den disciplinerade makten blir en övervakning, som Foucault
kopplar till skolan som att övervakningen blir en del av förhållandet mellan
lärare och elever. En annan disciplinerande teknik som Foucault framhåller är
panoptism,  eller  övervakning.  Denna  övervakning  innebär  att  individen
övervakas  av  samhället  för  att  nämna  ett  exempel,  där  allt  registreras  och
individer  gör  vad  som  förväntas  vara  rätt  då  deras  handlingar  kan
kontrolleras. Foucault uttrycker det som att - ”Överallt vakar ett öga.” (s. 196). 

En teknik som Börjesson och Rehn (2009) belyser är övervakning, vilket kan ses
som en subtil maktform. Övervakning sker någon gång i människans sociala
liv, i motsvarighet med Foucaults (2003) tankar om panoptismen. Är du på en
flygplats och ska köpa en biljett, så registreras ditt kort och sedan kollas din
identitet för att verkligen se om du är den du utger dig för att vara på biljetten.
Detta är bara ett exempel, men liknande händelser sker ständigt i människans
liv.  Det  kan  även  vara  subtila  händelser,  som  kanske  inte  alltid
uppmärksammas och upptäcks. Samtidigt som en övervakning sker, besitter
även övervakningen kontroll över det som övervakas. Att ha kontroll handlar
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kort sagt om att inneha ett informationsövertag över människor, att kunna veta
så mycket som möjligt om någon för att upptäcka skillnader och avvikelser.
Kontroll kan bland annat utövas genom exklusion och inklusion – att skapa
gränser och avskilj – ”vi och dem”. 

I jämförelse med exklusion och inklusion har Tullgren (2004) uppmärksammat
två olika tekniker i en studie. Detta är inneslutande och uteslutande tekniker,
där första innebär exempelvis beröm och positiv uppmärksamhet medan den
andra fungerar tvärtom – tillsägelser och att avskilja en individ från gruppen.
Detta kan också liknas med Foucaults (2003) disciplinära makt där belöning
och  straff  sker  utifrån  en  normaliserande  syn.  Tullgren  menar  fortsatt  att
teknikerna är tätt sammanbundna på så sätt att det som verkar uteslutande på
någon verkar inneslutande på andra och tvärt om. En tillsägelse som utesluter
ett visst barn verkar inneslutande på dem som inte brutit  mot normen och
därmed inte måste tillrättavisas. På samma sätt verkar beröm inneslutande på
den  som  får  beröm  och  uteslutande  på  den  som  inte  gjort  sig  förtjänt  av
detsamma.  Vilket  även  kan  kallas  för  normaliserande  tekniker,  något  som
används för att homogenisera gruppen och korrigera dess individer i riktning
gällande  normer.  Detta  normaliserande  system  av  inneslutningar  och
uteslutningar förpliktigar barn att leka på ”rätt” sätt. Barnen väntas leka på ett
”normalt” sätt, varken för mycket eller för lite. De barn som faller utanför det
som  anses  som  ”normal  lek”  kan  konstateras  ha  leksvårigheter.  Barnet
karakteriseras som någon som inte kan leka på ett tillfredsställande sätt och
som måste tränas i konsten att leka normalt. 

En annan forskare som belyser olika tekniker i  verksamheten och även vad
detta  kan  bidra  med  i  barnens  lek  är  Öhman  (2011).  Hon  menar  på  att
pedagoger  som  dirigerar  barnens  lek  tyder  på  brist  på  lyhördhet  och
följsamhet. Alltför mycket pedagogstyrd lek gör att fokus oftare hamnar på lek
som aktivitet och inte som ett mentalt tillstånd och barns förmåga att göra inre
bilder. Öhman menar dessutom att det inte är bra att överanalysera leken. Ofta
blir  de  sociala  aspekterna  av  lek inte  så  mycket  för  ögat,  som till  exempel
kamratrelationerna i gruppen. Istället fokuseras det mer på lekens kognitiva
aspekter och pedagogen riskerar att bli belärande, det vill säga sätta igång små
föreläsningar som stör lekens process.
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Syfte

Syftet med vår studie är att utifrån ett makt- och styrningsperspektiv observera
åtta pedagogers handlingar och ta del av deras reflektioner under barnens fria 
lek. Vi har som avsikt att studera hur pedagoger kan ge uttryck för vad som 
anses vara acceptabelt och inte i barns fria lek. Anledningen för detta är för att 
skapa en tydligare bild över hur fri barns lek kan få vara i en institution som 
förskolan. 
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Metod

I detta avsnitt kommer fem rubriker som innefattar hur vi gått tillväga när vi 
utformat vår studie och hur den har genomförts. Avsnittet avslutas med en 
diskussion.

Val av metod

Vi  har  valt  en  kvalitativ  studie  för  att  skapa  en  bild  för  det  valda
problemområdet. Enligt Eliasson (2013) är en kvalitativ studie att föredra om
man vill  komma åt sammanhang som kräver en förståelse om ett fenomen.
Ahrne  och  Svensson  (2011)  menar  att  en  kvalitativ  studie  är  specifikt
utmärkande inom samhällsvetenskapen.  Detta för  att samhällsforskaren vill
försöka  uppnå  en  kunskap  om  vad  som  påverkar  och  styr  människors
handlingar,  och  vilka  motiv  som  ligger  till  grund  för  människans  val.
Begreppet  samhälle  menas  inom  kvalitativ  metod  ett  antal  fenomen  som
formar människors relationer till varandra, samt de positioner och roller som
människan innehar. Studerar man samhället så är man intresserad av att tolka
och förstå dessa fenomen som uppstår i  samhället,  hur de uppstår,  hur de
skapar möjligheter för människor att samspela eller hur makt används. Kort
sagt, hur olika fenomen påverkar människan.

Valet av att samla empiri landade i en mikro-etnografisk studieform, då det är
svårt att genomföra en fullskalig etnografisk studie med den tidsram vi har
haft.  Bryman  (2011)  menar  att  en  mikro-entografisk  studie  är  en  lämplig
studiemetod när det kommer till examensarbete, eftersom ett examensarbete
har  en  begränsad  forskningstid.  Alvehus  (2013)  beskriver  att  en  mikro-
etnografisk studie innebär att man väljer ut en mindre grupp som man följer en
kortare tid. Roos (2014) menar att syftet med en etnografisk studie är att förstå
andra människor genom att vara tillsammans med dessa människor under en
längre tid. Som forskare kan man bara tolka det som blir synligt utifrån den
egna förståelsen, vilket även innefattar mikro-etnografisk studie.  Roos väljer
istället  att  kalla  mikro-etnografisk  studie  för  en  komprimerad  form  av
etnografi. Men betydelsen är densamma som Alvehus och Bryman förklarar
mikro-etnografi. Roos menar att det handlar om att använda olika metoder för
att på den korta tiden få ut så mycket som möjligt av studien.

Med  en  mikro-etnografisk  studieform  i  grunden,  inspirerades  vi  även  av
hermeneutiken  i  vårt  sätt  att  tolka  och  förstå  det  insamlade  datamaterial.
Stukát  (2011)  skriver  att  kvalitativa  studier  har  vuxit  fram  ur  exempelvis
hermeneutiken, eftersom att huvudsyftet i en kvalitativ studie är att försöka
förstå och tolka det material som samlas in. Inte att förklara, generalisera och
förutsäga, därmed har vi inspirerats av hermeneutiken när det kommer till vår
studie, eftersom man vill försöka förstå och tolka ett fenomen. Vilket i vårt fall
blev att tolka hur makt och styrning uttrycks av pedagoger i en verksamhet
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som  förskolan.  Hyldgaard  (2008)  menar  att  objektet  för  tolkningen  är  just
människans uttryck. Genom att försöka tolka det som uttrycks, försöker man
se meningen med det (Brinkkjaer & Hoyen, 2013). Det som går att skapa en
tolkning om är bland annat människors handlingar, vilket analyserades efter
våra observationer.

Observationsvalet  är  ostrukturerade  observationer  med  en  liten  aspekt  av
strukturerad observation.  Med ostrukturerad observation menades  att vi  så
detaljerat  som möjligt  skrev ner  hur pedagogerna agerar  i  barnens fria lek.
Bryman (2011) skriver att denna typ av observation handlar om att skriva ner
hur deltagarna i en miljö beter sig och det är då viktigt av observatören att
försöka ge en narrativ beskrivning av det som händer.  För att på bästa sätt
kunna göra detta måste fältanteckningar användas. Fältanteckningarna syftar
åt att ge en så utförlig beskrivning som möjligt av vad som händer på fältet,
vad som uttrycks och vem som uttrycket det, i vilka situationer, hur miljöerna
ser ut samt observatörens egna intryck av fältet (Bryman, 2011; Aspers, 2007).
Den strukturerade delen i detta är att vi använde oss av ett observationsschema
i form av en dokumentationsmall (Bryman). 

En kompletterande metod som vi hade användning för var att samtala med
pedagogerna. Fanns det frågetecken kring någon händelse frågade vi varför
pedagogen exempelvis agerade eller uttryckte sådant vi inte kunde tolka. Vi
hade därmed inga förutbestämda frågor, då vi upplevde att det var svårt att
veta hur en människa kommer att agera mot en annan innan det sker. Ahrne
och Svensson (2011) menar att ett sätt för att samla in empiriskt data är att
fråga människor hur och varför de gör på ett visst sätt, eller vad de tänker och
tycker. 

Med de olika metodvalen och studieformen hade vi  förhoppningen om att
kunna se en helhet i vår studie, likt den hermeneutiska cirkeln, som innebär att
man rör sig i en tolkningsprocess mellan del och helhet. Det vill säga att det
sker en tolkning mellan vår egen förståelse och det vi skapar en ny erfarenhet
om (Ödman, 1979). Genom observationer och samtal hoppades vi kunna skapa
en process  mellan det  vi  redan hade en förkunskap om och det  insamlade
materialet för att skapa en ny tolkning och förståelse. Aspers (2007) menar att
den som använder sig av observationer för att studera vad som sker, följer ett
förlopp av vad som uttrycks i form av tal och handling. Först studeras de stora
dragen för  att senare  smala  av  och  kategorisera  och  studera  delar  i  detalj.
Denna typ att kombinera både observation och samtal är en konkretisering av
den hermeneutiska cirkeln. Stukát (2011) menar i liknelse med Eliasson (2013)
att det är helheten i kvalitativa metoder som är väsentliga, vilket vi genom våra
metodval ville uppnå.
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Urval

De urval som har gjorts har grundats i såväl våra egna förutsättningar samt
inom  den  tidsram  för  vad  som  gjorde  denna  studie  möjlig.  Vi  valde  att
använda  oss  av  förskolor  i  två  olika  kommuner,  en  i  varje  kommun,  där
utbildade  pedagoger  deltar  i  studien.  Detta  för  att  vi  är  bosatta  i  olika
kommuner och inte har möjlighet att befinna oss på samma förskola samtidigt.
Valet är därmed grundat på både praktiska och ekonomiska skäl, vilket Ahrne
och Svensson (2011)  belyser  som en  urvalsanledning.  De  skriver  vidare  att
forskare  som  väljer  en  miljö  kan  få  en  större  inblick  i  hur  verksamheten
fungerar och på så sätt få en kontinuitet i studien. Samtidigt menar Ahrne och
Svensson att det inte är en önskvärd anledning om tanken är att jämföra olika
miljöer, vilket vårt syfte inte är. Tanken är inte att jämföra förskolorna med
varandra, utan att samla in empirisk data på olika håll. 

Vi  valde  förskolor  där  vi  är  bekanta  hos  både  barn  och  pedagoger  sedan
tidigare. För att få en så tydlig bild som möjligt av pedagogernas makt och
styrning i  barnens fria lek upplever vi  att det är av vikt  att både barn och
personal känner sig bekväma med att vi är där och observerar. Lalander (2011)
skriver om tillträde till fältet, där han menar att forskaren måste bli accepterad
av  dem  som  studeras  för  att  kunna  vistas  i  miljön.  Därmed  kan  tidigare
etablerad kontakt  vara  till  en fördel  för  att de  som studeras  ska känna sig
bekväma. Vi vill inte att de berörda ska känna någon press i att handla på ett
visst sätt eller ha känslan av att bli dömda i sitt agerande. Detta kan även liknas
med det Bryman (2011) benämner som bekvämlighetsurval, vilket betyder att
man med avsikt kan välja vilka man vill ha med i sin studie.  Eftersom vår
studieform är  mikro-etnografisk,  ämnar  det  sig  bäst  att använda sig  av  ett
bekvämlighetsurval.  Ännu en aspekt,  tillhörande urval  i  etnografisk studie,
som fanns i åtanke är det Stukát (2011) menar att forskaren inte är intresserad
av att generalisera sitt resultat,  utan att tolka och förstå det  enskilda fallet.
Vilket kännetecknas som icke-representativa undersökningsurval, då endast en
eller två forskningsfält används. 

Genomförande

Vi påbörjade vår studie genom att skicka ut ett missiv där syftet med studien
presenterades (se bilaga 1) till respektive förskolechef på de förskolor vi valt att
ha med i studien. När vi fått godkännande av förskolecheferna, både muntligt
och skriftligt, tog vi kontakt med pedagogerna på respektive förskola för att få
deras individuella godkännande om att delta i  studien.  Under detta samtal
bokade vi in dagar och tid för kommande observationer. Det vi hade i åtanke
då var att bestämma dagar när den fria leken skedde i verksamheten, vilket
resulterade i förmiddagar och eftermiddagar både inomhus och utomhus. Vi
informerade  vårdnadshavare  genom  att  sätta  upp  lappar  i  tamburen  på
förskolorna. Då förskolorna har tillstånd att observera barnen i verksamheten
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och  efter  samtal  med  både  pedagoger  och  förskolechef  bedömde  dem  att
endast en informerande lapp var tillräcklig för vårdnadshavarna.

Vi förberedde oss inför observationerna genom att läsa väsentlig litteratur som
behandlar observationer av olika slag. Under observationerna förflyttade vi oss
efter vart barnen samt pedagogerna befann sig, både inomhus och utomhus i
olika miljöer. Det uppstod avbrott ibland under observationerna då exempelvis
frukost, mellanmål, på- och avklädning skedde eller att barnen bjöd in till lek.
Men observationerna fortsatte som vanligt  efter de små avbrotten.  Allt  som
uttrycktes  från  pedagogernas  sida  i  barnens  fria  lek  försökte  vi  anteckna.
Dokumentationsmallen (se bilaga 2)  som vi  använde oss  av,  innefattade tre
spalter med viktiga punkter att fokusera på. En för vad barnen gör/säger, en
för  vad  pedagogen  gör/säger  samt  egna  reflektioner.  Vi  utförde  denna
kombination  av  fältanteckningar  och  dokumentationsmall  för  att  det  vi
antecknade  skulle  hålla  en  tydlig  struktur,  vilket  senare  underlättade
transkriberingen. Under respektive spalt skrevs det ner en narrativ ordning av
de händelser vi fick ta del av. Vi antecknade även hur vår närvaro upplevdes
under observationerna, då det kan vara av vikt att få med då detta kan påverka
fältarbetet mer än vad man tror (Lalander, 2011).

Efter observationerna genomförde vi kompletterade samtal med tre pedagoger
för att få höra deras egna reflektioner angående händelser eller uttalanden som
som vi hade funderingar om. Ett samtal antecknades ner och två av samtalen
spelades in med hjälp av en surfplatta.  Då det kan vara svårt att försöka få
med  allt,  kan  det  underlätta  med  en  bandspelare  eller  annat
inspelningsverktyg (Bryman, 2011). Vilket vi upplevde som användbart för att
kunna transkribera samtalen noggrant. Samtalen skedde under samma dag vi
upptäckte  att  det  behövdes  ytterligare  förståelse  i  det  vi  hade  observerat.
Respektive  samtal  utfördes  i  ett  avskilt  rum  ensam  med  den  berörda
pedagogen.  Samtalen  pågick  mellan  fem  till  tretton  minuter  och
transkriberades genom att lyssna på inspelning och skriva ner  för hand på
datorn. Inget specifikt transkriberingsprogram användes till detta då samtalen
var så korta.

Vi befann oss på förskolorna tills vi upplevde en mättnad. Sammanlagt blev
det åtta halvdagar, innefattande fem förmiddagar och tre eftermiddagar, vilket
resulterade i 37 observationssekvenser och tre samtal. Detta upplevde vi som
tillräckligt då vi började skönja liknande mönster efter dessa dagar, det vill
säga  situationer  och  händelser  återkom  under  observationstillfällena  som
kunde börja analyseras. Mättnad inom kvalitativ forskning innebär att inget
ytterligare  insamlat  empiriskt  material  kan  förändra  bilden  av  det  man
studerar. Enligt Aspers (2007) handlar det om att se koder i det material man
har samlat in,  det  vill  säga att innehållet i  materialet  kan delas upp i  olika
koder som kan utgöra grunden för teoretiska kategorier. Kodning kan påbörjas
direkt efter avslutad observation där fältanteckningarna analyseras för att se
samband mellan  olika handlingar,  vilket  kan leda  till  att  nya  infallsvinklar
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väcks  eller  att  det  går  att  placera  materialet  under  olika  kategorier.  När
materialet börja hamna under samma kod och inga nya koder upptäcks kan
materialet  ha  uppnått  en  mättnad.  Detta  upptäcks  under  analysen  av  det
insamlade materialet, där det uppstår varken mer eller mindre differentiering.
Forskaren  kan  då  uppleva  att  det  insamlade  materialet  har  uppnått  en
mättnad,  då  varken  koderna  förändras  även  om  ytterligare  material  skulle
samlas in.

Under  resultatdelen  kommer  mer  detaljerade  barn-  och
pedagogkonstellationer  anges,  med både kön och antal  deltagande.  Även i
vilka sammanhang konstellationerna ägde rum.

Etiska överväganden

I  vår  studie  har  vi  använt  oss  av  vetenskapsrådets  (2002)  forskningsetiska
principer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet. Med informationskravet informerades samtliga berörda i studien,
det vill säga innan observationerna skickades ett missiv (se bilaga 1) ut till de
två berörda förskolecheferna med beskrivning av studien och i syfte med att få
deras  godkännande  att  observationer  görs  i  deras  verksamheter.  Efter
godkännande  från  berörda  förskolechefer  kontaktade  vi  pedagogerna  på
respektive förskola för att få ett godkännande av dem. Vi satt upp en lapp i
tamburen  på  respektive  förskola  där  observationerna  skulle  ske  för  att
informera vårdnadshavare om vår närvaro i verksamheterna

Samtyckeskravet utfördes genom telefonsamtal,  där vi bad om samtycke från
pedagogerna  och  informerade  om  att  de  har  möjligheten  att  avbryta  sitt
deltagande om så önskas. Konfidentialitetskravet förklarades med att förskolorna
och alla som har ingått i studien att vara anonyma och ges fiktiva namn, vilket
innebär att personerna och förskolorna inte går att identifiera. Vi meddelande
även att det som framkommer i observationer och samtal enbart kommer att
användas i forskningsändamål, vilket innefattar den fjärde och sista principen -
nyttjandekravet. Väl på plats i respektive förskola påmindes pedagogerna om
dessa principer innan påbörjad observation och samtal.

Analysmetod

Medan  vi  befann  oss  i  respektive  verksamhet  tolkade  och  analyserade  vi
kontinuerligt  med hjälp av dokumentationsmallen det  vi  fick  uppleva.  Vår
tolkningsprocess  har  handlat  om  en  process  mellan  det  vi  redan  hade  en
förståelse  om  och  det  vi  har  upplevt  i  våra  observationer,  likt  den
hermeneutiska cirkeln. Aspers (2007) menar att förståelse skapas i tolkning av
mening, vilket inte enbart betyder utifrån text utan även handlingar. Det är
forskaren som måste förstå den verklighet som denne studerar och förståelsen
kan förmedlas genom tidigare forskning. Tolkningsprocessen handlar således
inte om att komma fram till en sanning (Aspers, 2007; Stukát, 2011), utan det är
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endast  våra  egna  tolkningar  utifrån  den  inlästa  forskningen  och  vårt
insamlande material som kommer att presenteras i resultatet. 

Allt insamlat material transkriberades direkt efter avslutat observationstillfälle,
både observationerna och samtalen. Efter detta började en process av sortering,
reducering  och  argumentering  enligt  Rennstam  och  Wästerfors  (2011).  När
man sorterar empiri kan man mötas av en enda stor oordning. För att komma
ifrån  detta  problem  behöver  forskaren  sortera  sitt  material  och
uppmärksamma en del i taget för att det inte ska bli övermäktig (Rennstam &
Wästerfors). Detta gjorde vi genom att läsa igenom våra transkriberingar vid
ett flertal  tillfällen för att sortera ut  det  mest  väsentliga som innefattar vårt
syfte. Vi valde ut några symboler för att representera händelser som belyste
olika tekniker pedagogerna använde sig av för att styra barnen i deras fria lek.
Samtalen  vi  genomförde  med  de  tre  pedagogerna  sorterades  också  ut  och
placerades under lämplig kategori. Exempelvis började vi med att använda oss
av en cirkel för att markera sekvenser som var likartade. Därefter en triangel
och så vidare. Sammanlagt blev det fyra symboler vi kunde se olika tekniker i.
Nästa  del  i  vår  process  var  att reducera vårt  material,  vi  plockade bort  de
observationssekvenser vi inte ansåg ha betydelse för vårt resultat. När denna
process var klar hade vi vårt insamlade material i fyra kategorier utifrån vårt
syfte:

 Pedagoginitierad lek
 Reglering mot önskvärd lek
 Disciplinerande teknik
 Inne- och uteslutande teknik

Namnen  på  dessa  kategorier  är  inspirerade  av  den  tidigare  forskningen  i
denna studie.  En mer  utförlig  förklaring på vad de står  för  framkommer i
resultatdelen.

Metoddiskussion

Utmaningar  vi  har  upplevt  med  denna  studie  skedde  framförallt  under
observationerna.  En av  svårigheterna  var  att få  ner  allt  som skedde i  våra
anteckningar,  trots  en  planerad  dokumentationsmall.  Det  blev  vid  vissa
tillfällen svårt  att hinna med att skriva ner exempelvis  rörelser och uttryck.
Vilket även var svårt att få ner i efterhand, trots att transkriberingarna skedde
direkt  efter  varje  observationstillfälle,  något  Løkken  och  Søbstad  (1995)
uttrycker som en svårighet med observationer. En tänkbar konsekvens av detta
kan vara att exaktheten i våra observationssekvenser inte stämmer till hundra
procent.  Nu i  efterhand upplever vi  att en videokamera hade varit  ett mer
tillförlitligt verktyg att använda sig av för att få med mer av det som skedde.
Det hade bidragit till en mer noggrannhet i vår tolkningsprocess. Men oavsett
detta upplever vi att det insamlade materialet ändå har gett oss den helhetsbild
vi letade efter.
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Ännu en utmaning som vi förutspådde kunde inträffa innan vi gick ut på våra
observationer, var observatörseffekten (Alvehus, 2013), vilket kortfattat innebär
att de personer som blir observerade påverkas av vår närvaro. Det vill säga, att
barnen förmodligen skulle ha ett intresse av att ha med oss i sina lekar och
aktiviteter, då barnen är relativt vana vid att vi vistats på förskolorna under
andra perioder. Därmed valde vi att antingen komma tidigare eller stanna kvar
en stund efter varje observationstillfälle för att kunna socialisera med barnen.
Detta fungerade  till  viss  del,  men självklart  fanns  det  även tillfällen  under
observationerna som barnen hade svårt att se oss i observatörsrollen och bjöd
in till samtal och lek. Vi fick då fick göra det bästa av situationen, exempelvis
att  avbryta  observationen  en  stund.  Genom  att  pausa  observationerna  till
förmån  för  barnen kan effekten  ha  blivit  att  vi  missat  viktiga  utsagor  och
handlingar från både barnens och pedagogernas sida. Samtidigt som denna del
kan ha påverkat våra observationer negativt så blir en positiv aspekt av att vi
var bekanta med barn och personal att de agerade som vi är vana med att se
dem. Detta ledde till att händelser och situationer upplevdes naturliga. Hade vi
däremot valt förskolor helt slumpmässigt kanske det hade sett annorlunda ut,
både till fördel och nackdel. Fördelen kan eventuellt ha blivit att inga barn eller
pedagoger  känner  oss,  vilket  kan  minimera  risken  för  att  bli  avbruten.
Nackdelen  däremot  kan då  bli  att  varken  barn  eller  pedagoger  känner  sig
trygga  med  att  bli  observerade,  att  händelser  och  situationer  eventuellt
uppfattas som konstlad. Bryman (2011) nämner något som kallas för ”reaktiv
effekt”.  Reaktiv  effekt  innebär att de människor som deltar  i  observationen
förändrar sitt beteende. Detta uppfattas då som avvikande och går därmed inte
att säga att resultatet bygger på vad som brukar ske i vanliga fall.

Avslutningsvis upplever vi att validiteten i vår studie går att bedöma som hög i
den  mån  att  vi  har  mätt  det  vi  avsett  för  att  mäta,  vilket  är  pedagogers
handlingar i barnens fria lek - ur ett makt- och styrningsperspektiv. Detta går
att igenkänna i vår resultatdel där vi belyser vilka olika tekniker pedagogerna
har använt sig av. Kvale och Brinkmann (2014) och Svensson (1996) menar att
validering  i  en  kvalitativ  forskning  innebär  att  forskaren  kontrollerar
trovärdigheten i studien, det vill säga att det finns empiriskt belägg för den
tolkning forskaren gör i  sitt resultat.  Genom metodvalen, observationer och
samtal, har vi samlat in empiriskt material som är relevant för det vi avsett för
att mäta. När vi upplevde svårigheter med att hålla fokus på det vi faktiskt
skulle undersöka, tog vi en paus och återgick när koncentrationen var bättre.
Reliabiliteten i en kvalitativ studie räknas som hög om forskaren går att bytas
ut men kan komma fram till samma resultat (Stukát, 2011; Kvale & Brinkmann,
2014). Därmed kan tillförlitligheten anses som hög i den bemärkelse att vi har
genomfört studien på två olika förskolor oberoende av varandra och samtidigt
fått ett empiriskt underlag som går att tolka och analysera tillsammans för att
skönja liknande tekniker för hur pedagoger väljer att styra barnen i deras fria
lek. Valet av teknik har gått att tolka som liknande, även om själva handlingen
har sett olika ut för respektive pedagog. I detta har vi även förhållit oss till de
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etiska regler som finns, det vill säga vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska
principer, vilket Bryman (2011) belyser som en viktig aspekt när det kommer
till trovärdigheten på resultatet i studien. 

En  aspekt  som däremot  är  svårare  är  bedöma är  generaliserbarheten  i  vår
studie.  I  och med det lilla urvalet av förskolor kan vi inte generalisera vårt
resultat  till  alla  pedagoger  som  är  verksamma  inom  förskolan,  då  alla
människors handlingar uttrycks olika. Kvale och Brinkmann (2014) menar att
själva resultatet inte alltid är så viktig att generalisera, utan det väsentliga är
om den nya kunskapen i studien kan överföras till andra relevanta situationer.
Den nya kunskapen i vår studie är vilka olika tekniker pedagogerna använde
sig av, vilket andra forskare kan finna användbart för kommande studier inom
samma område. 
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Resultat

I  detta  avsnitt kommer vi  att presentera  fyra  kategorier  som beskriver  hur
pedagogerna i studien använder makt och styrning i barnens fria lek. Dessa
kategorier  innefattar  olika  tekniker  pedagogerna  använde  sig  av  -
pedagoginitierad lek, reglering mot önskvärd lek, disciplinerande teknik och
inne- och uteslutande teknik. Dessa kategorier innefattar vårt syfte som lyder: 

-  Syftet  med  vår  studie  är  att  utifrån  ett  makt-  och  styrningsperspektiv
observera åtta pedagogers handlingar och ta del av deras reflektioner  under
barnens fria lek. Vi har som avsikt att studera hur pedagoger kan ge uttryck för
vad som anses vara acceptabelt och inte i barns fria lek. Anledningen för detta
är  för  att  skapa  en  tydligare  bild  över  hur  fri  barns  lek  kan  få  vara  i  en
institution som förskolan. 

De exempel som kommer att presenteras under varje kategori utgår ifrån våra
observationer samt samtal och är ett begränsat urval av det totala empiriska
materialet.  Alla  barn  är  i  åldrarna  tre-fem  år.  Samtliga  pedagoger  är  av
kvinnliga kön. Utdrag ur samtal med pedagoger kommer skrivas fram som I =
intervjuaren och P = pedagogen.

Pedagoginitierad lek

Med pedagoginitierad lek menar vi händelser där pedagoger går in och styr
mot ett mål med specifikt syfte eller ändrar riktning i leken. Det blir inte längre
en  lek  på  barnens  villkor,  utan  på  den  vuxnes.  Exempelvis  att  pedagogen
upptäcker ett lärandetillfälle i barnens lek och väljer att styra mot det.

Följande sekvens utspelar sig i ”matrummet”, där sex barn och två pedagoger
befinner  sig.  Vid  ett  bord  sitter  ett  barn  och  en  pedagog  och  spelar  spel
tillsammans:

En pedagog sitter och spelar bingo med en pojke och ber
honom  att  ljuda  de  bokstäver  som  ska  läggas  på
bingobrickan.  Pojken  är  ivrig  att  plocka  fler  bokstäver,
men pedagogen säger åt honom att han måste berätta hur
bokstäverna låter innan han kan plocka en ny.

I  denna  sekvens  blir  det  väldigt  tydligt  att  pedagogen  upptäcker  ett
lärandetillfälle medan de spelar bingo. Pojken tycker mest det är roligt att få
lägga bokstäverna på brickan och verkar inte så intresserad av att ljuda varje
bokstav som plockas. Spelet sker på pedagogens villkor, vilket kan tolkas som
att hon försöker se lärandepotentialen i spelet på ett naturligt sätt när hon vill
att pojken ska ljuda varje bokstav. Lärandetillfället blir därmed en naturlig del
i den befintliga leken.
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En liknande situation sker i ena ”lekrummet” där det befinner sig fyra barn
och en pedagog. En flicka leker affär ensam och pedagogen väljer att ansluta
till leken:

Pedagogen inleder direkt med att fråga flickan om pengar
så att pedagogen kan handla i affären. Flickan ser nöjd ut
och  lämnar  över  lite  pengar  till  pedagogen.  Flickan  är
väldigt ivrig i att få dela ut matvaror, istället för att be om
matvaror  väljer  pedagogen  att  börja  räkna  pengar  och
försöker samtala med flickan om vad olika matvaror kan
kosta. Pedagogen får ingen respons av flickan då hon har
fokus på annat, men fortsätter med sitt försök i att samtala
med flickan.

Detta visar  på ännu ett exempel hur en pedagogstyrning mot  ett lärande i
leken kan se ut. Det blir tydligt här att pedagogen väldigt gärna vill se detta
som ett tillfälle att få in matematik i leken, då hon arbetar aktivt med detta,
trots att flickan har större fokus på något annat.

Nästa  sekvens  visar  på hur pedagogen väljer  att styra  lekens  handling.  En
pojke och en flicka befinner sig i en klätterställning och klättrar för fullt. En
pedagog sitter nedanför klätterställningen:

En  pojke  och  en  flicka  hänger  i  ett  nät  som  finns  i
klätterställningen. En pedagog som är där frågar barnen
om de ska fiska. Barnen tittar fundersamt på varandra och
säger inget.  Men när pedagogen frågar igen om de ska
fiska  och  om  de  någonsin  har  fiskat,  så  sätter  barnen
igång och leker  att de  fiskar.  Fler  barn ansluter  sig  till
klätterställningen och pedagogen säger att barnen fiskar
gäddor.

Som observatör kan denna händelse tolkas som att barnen inte hade någon
specifik tanke med att vara i klätterställningen. Pedagogen kommer med ett
förslag om att barnen kan fiska, men barnen verkar inte veta innebörden av att
fiska då de tittar på varandra förvånat. När pedagogen frågar igen så börjar
barnen fiska, men det är ändå pedagogen som styr vad som sker i leken då hon
uttrycker att barnen fiskar gäddor. Pedagogen fungerar lite som en berättarröst
som bestämmer vad barnen ska göra.

En annat liknande tillfälle där pedagogen styr hur leken ska utspela sig är när
några barn befinner sig i sandlådan och leker olika lekar:

Sju barn befinner sig i sandlådan och leker diverse olika
lekar.  En  pojke  (1)  och  en  flicka  (1)  leker  mamma och
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barn,  och  de  andra  barnen  sitter  i  sanden  och  gräver.
Pojken  (1)  och  flickan  (1)  jagar  varandra  upp  för  en
klätterställning  och  nerför  en  rutschkana.  En  pedagog
finns närvarande och påbörjar en lek tillsammans med de
barn  som  gräver  i  sanden.  Pedagogen  börjar  rita  olika
saker som hen vill att barnen ska gissa vad det är.

Lite längre bort på gården befinner sig en pojke (2) och en
flicka (2). Pedagogen som sitter och ritar i sanden ropar på
pojken (2) då hen har uppmärksammat något pojken (2)
har gjort.  När pojken (2)  kommer dit  frågar pedagogen
varför han drar i sina kompisar och om han tycker det är
så trevligt när kompisarna drar i honom. Pedagogen säger
åt honom - “nu får du hålla dig här hos mig.”.

Pojken (2) som blev tillsagd börjar leka tillsammans med
pojken (1) och flickan (1) som lekte mamma och barn. Det
är nu en familjelek och klätterställningen blir deras hem.
De  springer  upp  och  ner,  skrattar  och  har  roligt
tillsammans.  Pedagogen  säger  åt  ena  pojken  (1)  att
komma ner och gissa vad pedagogen har ritat i sanden.
De andra två barnen ropar efter pojken (1) att han måste
komma hem. Då säger pedagogen -  “han kommer hem
när han är hungrig, visst?” och tittar på pojken (1). “Ja, jag
kommer hem när jag är hungrig.” säger pojken (1). När
pojken (1)  har  gissat  klart  börjar  han springa bort  från
sandlådan.  Pedagogen  ropar  på  honom  att  komma
tillbaka och tittar honom i ögonen och säger - “visst skulle
vi vara här?”.

Här kan tolkas  att pedagogen styr  barnen in  i  en lek,  medan de sitter  och
gräver. Pedagogen gör valet att styra leken mot en annan riktning och ser även
lärandepotentialen i leken. När pojken (1) går ner till pedagogen för att vara
med i hennes lek, avbryts familjeleken. Det kan uppfattas för observatörens
ögon som att pedagogen försöker rädda familjeleken med att säga att pojken
kommer hem när han är hungrig.  Tanken behöver därmed inte ha varit  att
barnens  lek  skulle  bli  avbruten  och  därför  väljer  pedagogen  att  styra
handlingen mot att pojken kommer hem när han vill  få  mat för att bevara
leken.

Reglering mot önskvärd lek

Med reglering mot önskvärd lek menar vi att pedagogerna på olika sätt styr
barnen mot “bra” och “goda” lekar.
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Under  detta  tillfälle  spelar  fyra  flickor  trummor  på  golvet  med  hjälp  av
plockepinn och två pedagoger befinner sig i rummet:

Ena pedagogen (1) uttrycker snabbt - “nej, hörrni! Akta så
pinnarna inte går sönder.”. Flickorna hinner inte ge någon
respons  fören  andra  pedagogen  (2)  hoppar  in  i  det
blivande  samtalet  och  säger  med  en  entusiastisk  ton  -
“ska vi titta hur det låter om vi spelar på mattan istället?!”
Flickorna hakar på och skrattar. Pedagogen säger sedan -
“det  går  jättebra  att  spela  trummor,  bara  man  är  lite
försiktig.”.

Detta ovan ser vi  som ett exempel på en mer “dold” styrning mot en mer
accepterad lek, det vi menar med dold i detta sammanhang är att styrningen
från pedagogens sida inte blir så markant. Leken kunde fortgå på ett liknande
sätt på barnens villkor utan risk för att materialet riskerade att gå sönder.

Följande sekvens utspelar sig i ”byggrummet”, där befinner sig två pojkar och
en flicka.  Ena pojken (1)  och flickan bygger tillsammans medan den andra
pojken (2) springer runt och sjunger. Ena Pojken (1) säger åt den andra pojken
(2) att sluta sjunga så högt. Det gör ont i öronen påpekar pojke (1). En konflikt
uppstår som löser sig och barnen återgår till det dem höll på med:

Pojken  (1)  som  bygger  med  flickan  börja  slita  i
byggklossarna och skrika högre och högre. Pojken (2) som
sjöng säger åt honom att vara tyst. Ingen pedagog finns i
närheten. Det uppstår ännu en konflikt mellan pojkarna
och en  pedagog som befinner  sig  utanför  byggrummet
rusar in i  rummet.  Pedagogen frågar vad som har hänt
och ber pojkarna att lugna ner sig. Flickan vill inte längre
vara kvar i  byggrummet och frågar pedagogen om hon
får vara i lekhallen. Båda pojkarna reagerar på det flickan
säger  och  skiner  upp  som  två  solar  när  de  hör  ordet
lekhall.  Pojkarna  frågar  i  kör  om de får  vara  där  inne.
”Nej  inte  alls,  du och  du  får  vara  där  inne  nu.”  säger
pedagogen och pekar på pojke (1) och flickan. Den andra
pojken (2) blir ledsen och springer iväg. Innan pojken (1)
och flickan går iväg till lekhallen säger pedagogen - ”ni
får leka där inne om ni leker bra lekar.”.

Efter avslutad observation blev pedagogen i denna sekvens tillfrågad om vad
hen  menade  med  “bra”  lek  för  att  tydliggöra  vad  hon  menade  i  denna
händelse. Följande citat är ett utdrag ur samtalet med pedagogen:

P: Ja, lekar som stimulerar fantasin, barnens fantasi och
att det finns bra material. Att de får chansen att hitta det
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dem behöver i sin lek. Sen kan jag tycka ibland att man
måste få blanda materialet, mellan olika rum, så man har
det  i  leken.  Det kan ju ha en väldigt  stor betydelse för
barnen, att kunna utvecklas. Utmana dem kanske, på ett
annat sätt. Hm.. En bra lek, ja det är ju att de har ge och ta.
De har sitt sociala samspel – att det funkar. Då att man
kan vara nära som vuxen och rycka in. För det flyter ju
inte alltid.

Pedagogen svarade inte riktigt på frågan om vad som ansågs vara en ”bra” lek
i  förhållande till  händelsen,  utan pratar mer generellt  om vad en ”bra” lek
enligt  henne  är.  Det  som går  att  tolka  ur  händelsen  i  byggrummet  är  om
barnen verkligen vet vad en “bra” lek är och vad som förväntas av barnen.
Som observatör framkom inte betydelsen som förklarades under samtalet av
“bra” lek fram när pedagogen agerade i denna sekvens.

En annan observation som gjordes där leken kan uppfattas som reglerad är
denna:

En pojke skjutsar en flicka på en cykel.  Flickan skrattar
och har roligt. Pojken stannar till och kliver av cykeln, han
säger att han hellre vill gunga. Flickan kliver också av och
är  på  väg  in  i  gungområdet  efter  pojken.  Inne  i
gungområdet är en av två gungor upptagna. En pedagog
som står bredvid gungorna uppmärksammar pojken och
flickan, och ger flickan ett förslag om att gå och städa i
lekstugan istället. Flickan tittar lite förvånat på pedagogen
och väljer att gå mot lekstugan. Pedagogen börjar sedan
gunga några av barnen.

I denna sekvens anser pedagogen att flickan bör göra något annat än att följa
med  pojken  in  till  gungorna.  Det  framgår  inte  tydligt  varför  pedagogen
föreslog en ny aktivitet åt flickan. Antingen kan detta tolkas som att pedagogen
inte ansåg att gunga tillsammans var en sådan bra idé och väljer istället att
styra flickan mot en mer önskvärd lek från pedagogens sida. Det vill säga att
leka i lekstugan.

Ännu en händelse där lekstugan verkar symbolisera en önskvärd lek, är när en
pojke och en flicka hamnar i en konflikt:

En  flicka  sopar  undan  allt  grus  på  gården.  En  pojke
kommer  cyklandes  och  flickan  börjar  sopa  på  cykel.
Pojken  blir  arg  och  skriker  åt  flickan  att  sluta.  Flickan
fortsätter  och  verkar  inte  reagera  på  att  pojken  blir
upprörd. En pedagog som befinner sig i närheten går in
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och byter konflikten. Sedan ger hen förslag om att flickan
kan fortsätta sopa i lekstugan.

Tolkningen i detta exempel är att flickan städar cykeln men pojken uppskattar
inte riktigt det. Som pedagog kanske hon hade kunnat föreslå en annan cykel
att städa, men väljer att styra flickan bort mot lekstugan. Eventuellt att detta
kunde bidra till en mer konfliktfri lek, där flickan kan fokusera på att sopa utan
att störa någon kamrat.

Disciplinerande teknik

Med disciplinerande teknik menar vi att pedagogerna har en övervakande roll
mot barnen, enligt Foucaults (2003) tankesätt om makt som disciplin. Det kan
exempelvis vara att det finns fönster på dörrarna, eller att en pedagog befinner
sig i  ett rum men inte leker med barnen utan syftet är för att hålla koll  på
barnen så att de agerar önskvärt.

En händelse som visar tydligt att pedagogen använder sig av disciplinerande
styrningsteknik sker i ”lekhallen” där en pojke och en flicka befinner sig:

Pojken  och  flickan  hoppar,  springer  och  skrattar  högt
tillsammans.  De leker  samspelta  en lång stund tills  det
uppstår  en  konflikt.  Både  pojken  och  flickan  går  ut  ur
rummet söker upp en pedagog. Pedagogen (1) frågar vad
som har hänt och pojken menar att flickan ska bestämma
allt i leken. Vilket flickan inte verkar tycka är så konstigt.
Pedagogen  (1)  ber  då  barnen  att  tillsammans  komma
överens om vad de ska leka så att båda är med på det.
Tillsammans löser de konflikten och barnen går tillbaka
till lekhallen.

Efter  en  stund  uppstår  en  ny  konflikt,  där  samma
pedagog  (1)  och  en  ny  pedagog  (2)  ansluter  för  att
handleda  under  konfliktlösningen.  Efter  den  händelsen
håller pedagogen (2) koll på barnen genom fönstret som
finns i dörren in till rummet.

Denna händelse kan uppfattas som disciplinerande, då pedagogen väljer att
iaktta barnen genom fönstret.  Detta kan tolkas som att pedagogen väljer att
hålla ett extra öga på barnen under deras fortsatta lek för att kunna se om den
sker på båda barnens villkor. 

Ett annat exempel på disciplinerad styrning utspelar sig i ett av lekrummen
som ligger i anslutning till något som kallas “pärlrummet”. Det sitter fyra barn
och en pedagog vid ett av borden i lekrummet:
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En flicka (1) kommer springandes ut från pärlrummet och
ställer sig i den uppbyggda affären och ropar sedan till
sin tjejkompis som fortfarande är kvar där inne - “kom så
fort din pärlplatta är struken!” Men innan flickan (2) har
hunnit komma ut ifrån rummet hinner en annan flicka (3)
ansluta till affären. Flickan (1) säger då till henne (3) - “när
xxxxxxx  kommer  så  får  du  vara  kund.  ”Jag  ser  hur
pedagogen har haft blicken mot affären under denna tid
och  hen  utbrister  till  flickan  (1)  -  “men  du  kan  inte
bestämma allt.” Samtalet/diskussionen mellan pedagogen
och flickan (1) fortgår.

Pedagogen befann sig för tillfället i en annan situation med andra barn, men
höll ett fokus på det som pågick i affären med flickorna en bit bort. Det kan
därmed uppfattas som att pedagogen hade en övervakande roll och använde
sig  av  en  disciplinerande  teknik  för  att  kunna  hålla  lite  extra  koll  och  ha
möjlighet till att i förebyggande syfte styra bort från eventuella konflikter.

Ytterligare  en  sekvens  av  disciplinerad  styrning  är  denna  händelse  i
”bokrummet”:

En pojke och en flicka befinner sig i bokrummet för att
leka tillsammans. Där finns bland annat böcker och några
leksaker. Leken blir mer och mer rörlig och högljudd. Det
går inte riktigt att tolka vad barnen leker. Ute i korridoren
kan  höras  två  pedagoger  som  samtalar  med  varandra.
Pedagog  (1)  nämner  för  pedagog  (2)  att  barnen  som
befinner sig där inne inte klarar av att vara tillsammans
själva.  Pedagog  (1)  kliver  in  i  bokrummet  och  styr  av
leken och säger att de ska läsa en bok istället.

Här blir det tydligt att pedagogen använder sig av kontroll och övervakning,
då hon i första skedet gör bedömningen tillsammans med en kollega att barnen
inte  klarar  av  att  leka  tillsammans  där  inne.  Pedagogen  väljer  att  avstyra
barnen från deras pågående lek mot bokläsning tillsammans med pedagogen.
Denna händelse kan tolkas som att pedagogen har tidigare erfarenheter av att
det kan bli konfliktfyllt mellan dessa barn, därmed väljer hon att styra barnen
innan det ens har skett en konflikt.

Ett sista  exempel  under denna kategori,  som kan liknas  med den ovan,  är
denna situation som utspelar sig i vad som kallas ”lekrummet”:

En pojke  befinner sig  i  ett lekrum tillsammans med en
pedagog och en flicka. Pedagogen och flickan läser en bok
då flickan just har vaknat upp efter vilan. Pojken vill inte
vara  inne  i  rummet  och  blir  frustrerad.  Han  vill  gå
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därifrån och göra något annat,  men pedagogen stoppar
honom  -  ”du  ville  vara  här  förut,  nu  får  du  vara  här
inne.”.  Pojken blir  ännu mer arg och börjar kasta saker
omkring sig. Pedagogen tar ifrån honom alla leksakerna
och säger åt honom att sluta.

Här  väljer  pedagogen att hålla  kvar  pojken  i  rummet för  att,  som det  kan
uppfattas från observatörens sida, hålla koll på honom medan pedagogen läste
en bok för det andra barnet.

Inne- och uteslutande teknik

Med inne- och uteslutande teknik menar vi beteenden i barnens fria lek som
blir positivt bemötta eller avvisas av pedagogerna.

Ett exempel på både inne- och uteslutande teknik är kan upptäckas i dessa två
sammanhängande situationer:

En  pedagog  sitter  med  tre  flickor  runt  ett  bord  och
pysslar. Vid ett bord en meter bort sitter två andra flickor
och ritar.  En av flickorna (1) som sitter vid bordet med
pedagogen hamnar i konflikt med en av flickorna (2) vid
bordet  bredvid.  De hamnar i  en muntlig  konflikt,  samt
utbyter  tunguträckningar  och  himlande  blickar.  Flickan
(1) tittar på flickan (2) och utbrister - “men jag vill inte!”
Pedagogen har inte sett vad som pågår mellan flickorna
och svarar på flickans (1) uttalande - “bra! du måste säga
ifrån när hon gör något som du inte vill.” Flickan (1) säger
då igen (med lite högre tonläge) - “ja, JAG VILL INTE!
SLUTA!”

Konflikten mellan flickorna avslutas för stunden här, men
fortsätter  sedan  när  flickorna  har  lämnat  bordet.  Båda
flickorna  går  mot  en  av  dörrarna  som  leder  in  mot
avdelningen. Flicka (2) kommer dock snabbt tillbaka och
berättar för en annan pedagog som nu sitter vid bordet -
”men, nu slog hon mig!” Pedagogen säger då - “men har
du sagt att du inte vill då? du måste säga det. Du behöver
inte komma och berätta för mig direkt.”.

Genom denna observation så blir  en uppfattning att båda pedagogerna har
tidigare erfarenheter av att flicka (2) oftast är den som startar konflikter eller
ska bestämma, då pedagogerna är väldigt snabba i sitt agerande. Vilket då till
synes kan uppfattas som att flicka (1) blir mer positivt bemött än flicka (2).
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Ytterligare ett exempel på inne- och uteslutningar som teknik visas i  denna
händelse:

Tre pojkar  spelar fotboll  tillsammans.  De springer mest
och  jagar  varandra.  En  pedagog  frågar  vad  de  gör  -
“spelar boll.”  säger en pojke (1),  “okej,  vad bra!” säger
pedagogen.  Efter  ett  tag  omvandlas  fotbollsleken  till
brottning.  De  tre  pojkarna  brottar  ner  varandra  i
grässlänten och skrattar och skriker. En av pojkarna (1) tar
kommandot och bestämmer vad som ska ske i leken. Det
blir allt livligare och pojkarna skriker mer och mer. Detta
uppmärksammas av pedagogen som går in och plockar
bort en av pojkarna (1). Pedagogen går iväg med pojken
(1) och pratar med honom. Pedagogen bestämmer att han
får  hålla  sig  i  närheten av pedagogen,  i  sandlådan där
några  barn  sitter  och  gräver.  Den  andra  två  pojkarna
fortsätter att brottas.

Pedagogen väljer  att endast  säga  åt  en av pojkarna  (1),  samtidigt  som hon
väljer att plocka ur pojken (1) ur leken. Detta kan tolkas som en uteslutande
teknik, då ett beteende som pojken (1) hade inte var accepterat hos pedagogen.
Vilket  ledde  till  tillsägning  och  uteslutning  från  leken  med  de  andra  två
pojkarna. Detta blir i sin tur en bekräftelse på att de andra två pojkarna inte har
agerat på ett oacceptabelt sätt, utan det blir en inneslutande inverkan på dem
eftersom de fortsätter leka brottning. En ytterligare tolkning till detta exempel
kan vara att det ligger mer bakom pedagogens handling, att hon exempelvis
har tidigare erfarenheter av att pojken eventuellt inte klara av att leka vissa
lekar eller att pojken i fråga behöver lite avledning ibland, för sin egen skull. 

Två  andra  exempel  på  inne-  och  uteslutande  tekniker  kan  skönjas  genom
samtal med två pedagoger. 

Utdrag ur första samtalet:

I: En sekvens som jag upptäckte nu på förmiddagen är ju
jaga-lekar, varför avbryts dem direkt?
P: Ja det beror ju på lite vilken sorts barngrupp man har.
Jag kan ju tycka att det inte alltid är något dåligt att jaga.
De  behöver  ju  utlopp  för  sin  energi  och  det  är  ju  lite
spännande. Är lite spänning i det där också. Just nu har vi
väl en barngrupp, där det inte anses som utvecklade lek.
De hetsar varandra lite. Kan bli lite för hårt. De behöver
göra andra saker. Sen om man har det i en styrd lek kan
det ju bli bra. Vi har nog glömt bort det lite. Men att man
får jaga i en styrd lek, så vi har koll på ett annat sätt. Vi
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har ju inte hela tiden koll på vad de gör när de springer
runt och jagar varandra.
I: Exempelvis kull-lekar?
P: Ja där barnen får lära sig att jag kan bli tagen. Att man
inte alltid vinner. Att det är roligt och leka.

Detta samtal om jaga-lekar kan tolkas som att den typen av lek blir avbruten
på grund av en eller flera individer när pedagogen uttrycker ”barngruppen”.
Pedagogen menar att barnen måste få springa av sig, men att det ska finnas ett
syfte i det. I detta fall blir det tydligt att pedagogen vill se lärandepotentialen i
jaga-leken. Att det är okej att förlora ibland och lära sig att hantera det.

Utdrag ur andra samtalet:

I: På förmiddagen upptäckte jag att ni avbröt jaga-lekarna
på en gång. Så fort man hörde ett barn ropa ”kom och
jaga mig” så blev det avbrutet direkt. Hur tänker du kring
det?
P:  De lekarna funkar inte.  Det  är alltid någon som blir
ledsen och det är alltid samma som får jaga.  De trissar
upp varandra så otroligt så jag tycker det är bra att de
bryts på en gång.
I: Vad kan man i stället leka, tycker du, om de behöver få
springa lite?
P: De brukar ju leka tjuv och polis. Det är ju jättebra, och
sen var det några som var ute och letade snömannen med
pinnar. Som gick iväg och skulle leta efter någon snöman
eller snömonster och det är ju också jättebra. För då hittar
de ju monster och någon som ska komma och ta dem, och
det är ju också spring-lekar men ingen blir utsatt. Vi har ju
vissa som blir utsatt hela tiden.

Även i detta samtal uttrycker pedagogen det som att en eller flera individer blir
utsatta och därmed anses inte leken vara acceptabel och avbryts omgående.
Som i det första samtalet är jaga-lekar acceptabla om det finns ett specifikt syfte
med att springa. Vi gör tolkningen att pedagogen i detta samtal behöver ett
syfte för ögat. Exempelvis som pedagogen uttrycker, att barnen letar efter en
snöman eller leker tjuv och polis just för att minska risken att något barn blir
jagat ofrivilligt.

Sammanfattningsvis  visar  vårt  resultat  på att pedagogerna använder sig  av
olika tekniker för att styra barnen i deras fria lek mot något mer önskvärt från
pedagogernas sida. Det som syns övergripande i resultatet är att pedagogerna
är väldigt snabba på att upptäcka potentiella lärandemöjligheter i barnens lek
och  fokus  hamnar  där.  Även  i  förebyggande  syfte  mot  konflikter  eller  att
avleda konflikter genom att säga åt barnen att göra något annat.
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Diskussion

I  detta avsnitt kommer vi utifrån studiens syfte visa på förhållandet mellan
vårt  resultat  och  vad  tidigare  forskning  uttrycker.  I  resultatdiskussionen
kommer vi belysa de delar vi finner mest intressant att diskutera i förhållande
till tidigare forskning. Under avslutande reflektioner kommer vi göra en kort
sammanfattning  om  vad  vår  studie  har  bidragit  med  och  till  sist  kommer
förslag på vidare forskning inom området fri lek.

Resultatdiskussion

Att  den  fria  leken  i  förskolan  ibland  kan  uppfattas  som  en  utmaning  för
pedagogerna är en tydlig bild vi har upptäckt i  vår studie. Förskolan är en
institution där barnen ska utvecklas till självständiga individer, på egen hand
och med hjälp av pedagogerna som arbetar där. Sättet barnen bör utvecklas på
ska vara roligt och lärorikt, de ska känna en lust till att lära genom bland annat
lek och andra kreativa uttryckssätt. Pedagogernas uppdrag blir då att försöka
väcka lusten till att lära, genom styrda aktiviteter men även att låta barnen få
utvecklas på egen hand utifrån dem själva. Det vill säga, genom bland annat
den fria leken. Knutsdotter Olofsson (2003) och Pape (2001) betecknar fri lek
som en lek fri från vuxenstyre, men inte fri från vuxna. Detta leder oss in på
frågan som ställdes i inledningen: hur fri kan lek få vara? De vuxna bör finnas
med i barnens fria lek och stötta dem i deras tankar och funderingar som kan
uppstå. Barnen bör alltså inte släppas helt fria i sin lek, då de kan behöva en
vuxen  att  reflektera  tillsammans  med  för  att  vidareutveckla  sina  olika
förmågor  för  att  kunna  bli  självständiga  individer  (Knutsdotter  Olofsson;
Pape).  Detta  kännetecknas  även  av  den  lekpedagogik  som  Knutsdotter
Olofsson förespråkar,  där vuxna möter barnen på deras individuella nivåer
och försöker utmana barnen i sin kreativitet så de på egen hand utvecklar sitt
jag i leken.

Samtidigt som den fria leken ska anses vara fri från vuxenstyrning och fri för
barnen att utveckla sina lekvärldar med kreativitet och fantasi, uppstår det en
utmaning i detta förhållningssätt. Hultqvist och Petersson (1995) betonar att
frihet kan kännetecknas av att individen får vara fri och ansvarsfull i de redan
förutbestämda plikter som finns i  samhället.  Varje individ ska kunna skapa
frihet  genom  olika  tillvägagångssätt,  för  barn  blir  detta  bland  annat  leken.
Samtidigt ska barnen i förskolan förberedas för det framtida vuxenlivet menar
Tullgren (2004),  vilket  innebär att den frihet  barnen kan få i  sin lek ibland
behöver regleras från pedagogernas sida då samhället  styrs  av gränser och
olika  krav  på  individen.  Pedagogerna  har,  utöver  samhällets  regler  och
struktur,  olika styrdokument att förhålla sig till  som betonar olika mål och
riktlinjer som förskolan ska sträva mot att barnen uppnår. Det är då upp till
förskolans pedagoger att skapa förutsättningar så att alla barn har en chans att
uppnå dessa mål och riktlinjer, i förberedande syfte för framtiden. En påföljd
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av detta kan bli att barnens fria lek upplevs som en aning komplex i förskolan.
Pedagogerna behöver kontinuerligt väga mellan att låta barnen själva styra sin
lek, eller “ta tillfället i akt” att fånga upp barnen i deras lek och styra mot ett
visst mål. Pape (2001) skriver att beroende på vilka glasögon man tar på sig så
uppfattas leken olika. Det som synliggjordes till största del i vårt resultat var
att  pedagogerna  utgick  från  ett  perspektiv  som  uppmärksammade
lärandepotentialen  i  leken  -  vilket  menas  att  pedagogerna  hoppade  in  och
fångade upp barnen i deras pågående lekar. Detta blir intressant i kombination
med det Øksnes (2011) skriver om lärande. Genom att studera barnen så går
det att upptäcka vilka förmågor barnen utvecklar utifrån sig själva i sina lekar
med hjälp av sina kamrater. Det vill säga, genom att pedagoger avvaktar och
granskar  barnens  lek  så  kan  det  bidra  till  att  få  syn  på  andra  värdefulla
utvecklingsområden  som  barnen  själva  gör.  Att  det  läggs  fokus  på
lärandepotentialen är något som Fleer (2015) har upptäckt i en studie. Fleer
menar  att detta bidrog till  att  barnens  fria  lek  inte  blev  en lek  på barnens
villkor, utan på pedagogernas. 

Bortsett från att se lärandepotentialen i barnens lek kunde lekar som ansågs
vara mer önskvärda eller inte skönjas. Det som i resultatet kan tolkas som icke
önskvärt är högljudda och rörliga lekar, eller lekar där material och liknande
kunde  gå  sönder.  För  att  förebygga  detta  valde  pedagogerna  att  ändra
materialet så att leken kunde fortgå eller att helt enkelt avbryta leken direkt
och  hänvisa  till  något  annat  som  barnen  kunde  göra.  Det  var  ofta
förebyggande  handlingar  från  pedagogernas  sida  som uttrycktes.  Antingen
förebyggdes att en konflikt skulle uppstå eller för att inte barnen skulle hamna
i jaga- och bråklekar. Hangaard Rasmussen (1993) menar att pedagoger hellre
vill att barnen leker lugnt och sansat utan konflikter, samt att inga maktkamper
utspelar sig mellan barnen. Men samtidigt menar Lillemyr (2002) att barnen
tränas i sitt sociala samspel genom att vara med andra barn och lära sig att
respektera  dem.  Vilket  även  innefattar  att  barn  behöver  träna  på  att  ta
konflikter och försöka lösa dem, för att kunna förstå varandra. 

Tekniker som användes till  att avbryta  jaga-  och bråklekar var bland annat
inne- och uteslutande teknik, där en individ blev tillsagd eller fick beröm. Både
Tullgren (2004) och Foucault (2003) benämner belöning och straff i olika former
för att uppnå en normalisering av leken. Barn förväntas leka på ett ”normalt”
sätt, där de även förväntas att förhålla sig till de regler och värderingar som
finns i samhället.  Istället för att leka jaga-lekar, väljer pedagogerna att styra
barnen mot mer lugna och önskvärda lekar. Både Hangaard Rasmussen (1993)
och Knutsdotter  Olofsson (1996)  menar  dock att dessa  lekar  är  nyttiga och
värdefulla. Det är lekar som barn ser som lustfyllda för att dem är högljudda
och går i snabbt tempo, så länge de barn som befinner sig i denna typ av lek
kan leksignalerna och förstår att det är på lek bör den inte anses som negativ.
Pedagoger  i  förskolan  betraktar  dessa  lekar  som  lite  farliga  och
okontrollerbara, det vill säga att det är ”dåliga” lekar. Hangaard Rasmussen
betonar att vi inte ska kalla dessa lekar för varken bra eller dåliga, utan istället
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kalla dem för lekar som rör sig mot ordning eller kaos. Dessa två poler skapar
lekens dynamik och både ordning och kaos är nyttiga för människan då de
innefattar  så  många  moment.  Som  exempelvis  motorik,  förvirring,  glädje,
samhörighet,  tanke och handling.  Samtidigt  kan det  uppstå en komplexitet
med dessa typer av lekar i en institution som förskolan. Även om de högljudda
lekarna uppskattas hos en del barn, så är det många som befinner sig på en
avdelning. Risken kan då bli  att dessa typer av lekar överröstar resterande,
vilket kan utgöra en svårighet för andra lekar att fortgå. 

En annan teknik som framkom i resultatet var den disciplinerade styrningen.
Pedagogerna  valde  att övervaka  barnen genom exempelvis  fönster  eller  att
placera sig i de aktuella rummen för att se vad och hur barnen lekte. Likt det
Foucault (2003) menar med att endast blicken kan uppfattas som betvingande
och på så sätt går  det  att upprätthålla  disciplin.  Börjesson och Rehn (2009)
benämner övervakning och kontroll som två tekniker, vilket även kan vara i
överensstämmelse med Foucaults idéer om både den disciplinära makten samt
panoptismen. Detta uppfattas som att pedagogerna höll ett vakande öga över
vad barnen gjorde och styrde barnen om det uppstod händelser som avvek
från  vad  som  är  acceptabelt  från  pedagogernas  sida. Samtidigt  som
pedagogerna höll ett vakande öga över barnen, kompletterades det med inne-
och uteslutande tekniker, där antingen ett barn uteslöts så det blev en positiv
effekt på ett annat barn. Detta kunde ske om ett barn hade farit illa av något
annat barn, då blev det barnet som utfört handlingen tillsagd. En positiv sida
av denna styrningsteknik kombinerat med den disciplinerade styrningen är att
pedagoger kan hålla uppsikt över vad barnen gör mot varandra. På så sätt kan
inte pedagogen låta barnen vara helt fria om de har kännedom om att en viss
barnkonstellation kan bidra med att någon far illa på olika sätt.

Resultatet i vår studie har visat på hur pedagoger kan använda olika tekniker
för att styra barnen i deras fria lek. Det är ofta lekar som börjar på barnens
villkor, där pedagogerna väljer att stötta på deras sätt, vilket kan ge olika utfall.
Tsai (2015) fann i en studie att pedagoger medvetet går in i barnens fria lek för
att styra den inifrån. Varför pedagogerna gjorde detta var på grund av bland
annat styrdokument, regler och utifrån den pedagogiska filosofi de utövade.
Knutsdotter Olofsson (1996) förespråkar ett deltagande förhållningssätt istället
för att använda makt för att styra barnen.  Genom att vara med och delta i
barnens fria lek kan pedagoger föra dialoger och samspela med barnen. Vilket
i sin tur bidrar till ökad frihet hos barnen, då pedagogerna är med på deras
villkor. Läggs för stort fokus på att dirigera barns lek kan det visa på brist i
både lyhördhet och följsamhet (Öhman, 2011). Leken är en så pass central del i
förskolan när det kommer till det pedagogiska arbetet, att den måste finnas
med som ett arbetssätt som pedagogerna bör använda sig av. Att den fria leken
inte kan bli så fri har vi förstått i och med vårt resultat, det finns alldeles för
många faktorer runtomkring som gör det näst intill omöjligt att släppa barnen
helt fria. Som vi tydligt kan tolka blir inte leken särskilt fri för alla barn som är
inblandade,  om  den  sker  utan  någon  vuxen  i  närheten.  Barn  behöver
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vägledning och stöttning för att kunna komma vidare i sin utveckling på ett
sätt  som  uppfattas  naturligt  hos  barnen  (Øksnes,  2011).  Därmed  behövs
pedagogerna ständigt  i  barnens fria lek,  där  olika tekniker av styrning kan
uttryckas för att få barnen att komma vidare i sin väg mot att bli självständiga
individer, samt att förstå samhället och vad som kan komma att förväntas av
dem i framtiden.  

Avslutande reflektion

I och med vår studie har vi skapat en bild för hur pedagoger i förskolan kan
använda sig av sin makt och styra barnen i deras fria lek. Genom analys och
tolkning  av  det  insamlade  materialet  kan  vårt  resultat  om  olika
styrningstekniker återfinnas i vad tidigare forskning uttrycker. Studien visar
på vilken utmaning som kan uppstå i att låta barnen leka fritt, då en institution
som förskolan drivs av bland annat olika styrdokument att förhålla sig till både
som barn och pedagog. Vilket leder till att pedagogernas förhållningssätt är en
balansgång mellan att låta barnen leka helt fritt utifrån dem själva samtidigt
som pedagogerna har olika antaganden att förhålla sig till. Denna balansgång
blev synlig genom att pedagogerna använde olika tekniker för att styra barnen
i deras fria lek. Samtidigt behöver inte pedagogernas styrning uppfattas som
negativ. Det kan vara näst intill omöjligt att låta barnen få vara helt fria, inte
heller ett önskvärt förhållningssätt från pedagogernas sida att inte finnas med
och stötta. Makt och styrning är en del av vårt sociala liv, vi ingår ständigt i
olika maktpositioner och utövar någon sorts makt dagligen. Det är en social
företeelse  som  vi  inte  kan  komma  ifrån  (Börjesson  &  Rehn,  2009).
Avslutningsvis vill vi framföra att denna utmaning som uppstår i barns fria lek
visar på att det finns två sidor av ett mynt. Som pedagog är det av vikt att vara
medveten om den makt man faktiskt innehar, hur den används och varför. En
medvetenhet  som  alla  verksamma  pedagoger  i  förskolan  ständigt  bör  ha  i
åtanke. 

Förslag på vidare forskning

En aspekt som hade varit intressant att forska vidare om är barns fria lek ur ett
genusperspektiv.  Uppstår det  någon skillnad i  hur pedagoger kan välja  att
styra barnen beroende på kön? Är det något beteende i en lek som anses vara
mer tillåtande om det kommer från en flicka respektive pojke? I och med att
forska om barns fria lek ur ett genusperspektiv kan det eventuellt bidra till en
överblick om hur pedagoger förhåller sig till könsnormer och hur det påverkar
det vardagliga arbetet i förskolan. 
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Bilaga 1: Missiv till förskolechefer

Hej!

Mitt namn är xxxx och jag läser min sista termin på förskollärarutbildningen, 
vid Mittuniversitetet i Härnösand. Jag och min studiekamrat xxxx skriver just 
nu vårt examensarbete där vår studie kommer att handla om barns fria lek.

Vi har valt att göra en kvalitativ studie med observationer som 
forskningsmetod. Vi undrar således om din förskola skulle kunna tänka sig att 
delta. Observationer kommer att ske av pedagogerna under barnens fria lek 
med hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att 
deltagandet är frivilligt och om de pedagoger som blir observerade så skulle 
vilja kan de när som helst avbryta sitt deltagande. Deras deltagande kommer 
även att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart användas i 
forskningsändamål. Observationer kommer att ske under två-fem dagar, 
beroende på hur mycket data som samlas in.

Jag ringer dig på xxxdag för godkännande av att genomföra studien på din 
förskola. Då kommer jag även fråga dig om hur jag går tillväga med 
information till föräldrar. Vårt fokus under observationerna kommer ligga på 
pedagogerna och inte barnen. Jag kommer att följa en observationsmall och 
skriva för hand, vilket betyder att filmkamera ej kommer att användas.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

xxxx

070-xxxxxxx

xxxx@hotmail.com
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Bilaga 2: Dokumentationsmall

Antal barn/kön: 
Antal pedagoger/kön:

Barnen gör/säger Pedagogen gör/säger Mina reflektioner
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