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ABSTRAKT 

Syftet med denna studie är att studera pedagogers styrningsstrategier i förhållande till barns 

lek. Vår ambition med studien var att problematisera de styrningsstrategier som framkom i en 

förskolas praktik. Forskningsfrågorna som låg till grund för studien var:  

 Vilka styrningsstrategier i relation till barns lek är framträdande i en förskolas 

praktik? 

 Hur kan pedagogers styrningsstrategier problematiseras utifrån barns lek? 

För att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna valde vi att göra ett strategiskt urval 

gällande studiens omfattning och antal deltagande. Undersökningen genomfördes på en 

förskola vid flera tillfällen genom videodokumentation. Det insamlade materialet 

analyserades och delades in i teman utifrån pedagogernas styrningsstrategier. 

Teorigenomgången som var till underlag för analysen belyser Michel Foucaults teorier om 

Governmentality som i stora drag innefattar alla maktprocesser i exempelvis skolan. I 

resultatet framkom det i de olika sekvenserna att det förekom styrningsstrategier i förskolans 

praktik på olika sätt. Huvudresultatet av vår studie var att pedagogernas styrningsstrategier 

verkade både explicit/ implicit, medvetet/ omedvetet och motiverat/ omotiverat. Eftersom det 

från pedagogernas håll många gånger är ofrånkomligt att påverka barnen och därmed styra 

deras handlingar i leken, så kom vi även fram till att styrningsstrategierna kan ses som en 

form av mild maktutövning, eftersom styrningen i det dokumenterade resultatet sker via 

subtila metoder, såsom blickar, närvaro etcetera. Oavsett i vilken riktning pedagogers 

handlande styr barns lek är styrningsstrategierna viktiga att få syn på, uppmärksamma och 

problematisera eftersom de påverkar barns lek och därmed deras utveckling. De situationer vi 

uppmärksammat och analyserat kan fungera som inspiration för andra pedagoger som vill 

arbeta självreflekterande och anta ett medvetet förhållningssätt. 
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1. INLEDNING  
Under lärarutbildningens gång har vi blivit införstådda i hur viktig leken är för barn och deras 

utveckling. Vikten av pedagogers förhållningssätt till leken däremot känner vi att vi inte 

tillgodogjort oss tillräckligt med kunskap om. Under vår verksamma tid på förskolor har vi 

uppmärksammat att pedagoger har väldigt olika inställningar och förhållningssätt till barns 

lek. Pedagogers syn på leken verkar påverka deras sätt att organisera den. Utifrån vår 

erfarenhet har vi märkt att vissa pedagoger lägger större vikt vid att barnen får leka fritt, 

andra pedagoger är mer med och bestämmer och organiserar barnens lek genom att till 

exempel strukturera upp var, när och hur barnen får leka. Utifrån detta har vi börjat fundera 

på om det finns mer eller mindre explicita styrningsstrategier från pedagogernas sida och hur 

dessa i så fall skulle kunna yttra sig och påverka barns lek. Med styrningsstrategier menar vi 

olika handlingar som pedagogerna medvetet eller omedvetet påverkar barns lek genom. Den 

fria leken talas det mycket om ute på förskolor. Våra erfarenheter är att den förekommer på 

ett eller annat sätt i alla förskolor, men att pedagogerna lägger olika värderingar i begreppet 

och definierar den fria leken på väldigt olika sätt.   

I denna studie har vi valt att undersöka hur pedagoger använder sig av olika styrningstekniker 

inom förskolan och utifrån detta problematisera de strategier som förekommer i en förskolas 

verksamhet i förhållande till barns lek. En anledning till att vi valt att fördjupa oss i 

styrningsstrategier är att det finns en begränsad mängd forskning inom detta ämne just vad 

gäller förskolebarn och vi vill gärna bidra till att utöka forskningen. Genom denna studie 

belyses styrningsstrategiernas påverkan på barns lek, vilket kan leda till att pedagoger börjar 

reflektera över deras förhållningssätt gentemot barns lek och därigenom deras syn på leken i 

sig.  

1.1 Syfte och problemformulering  

Vårt syfte med studien är att studera pedagogers styrningsstrategier i barns lek. Hur dessa kan 

påverka barns lek och därigenom även deras lärande och utveckling. Vi kommer att 

problematisera de styrningsstrategier som pedagogerna använder sig av i det dagliga arbetet 

med barnen i förhållande till barns lek.  

Vår ambition med studien är att fokusera på och problematisera styrningsstrategier i 

förhållande till barns lek, vilket torde vara intressant och angeläget för alla pedagoger inom 
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förskolan. Genom ökad medvetenhet kan dessa pedagoger förstå vad ett visst agerande och 

förhållningssätt kan få för konsekvenser för barns lek och utveckling. Vår förhoppning är att 

pedagoger som tar del av studiens resultat ska börja reflektera över deras sätt att styra barns 

lek.  

I förskolan är människor en del av en institution där en stor del av pedagogernas 

arbetsuppgifter är att forma, vägleda och därigenom styra barnen i en särskild riktning. Deras 

uppgifter och uppdrag står nedskrivna i olika konkreta styrdokument. Torstenson Ed (2003)  

hävdar att konsekvenserna av de krafter som styr är komplexa att urskilja och därmed även 

att studera. Författaren menar att man måste studera en liten del av något oändligt 

svåröverskådligt. Vi har därför valt att studera en avgränsad del såsom Torstenson Ed (2003) 

förordar. Genom att studera pedagogers styrning av barns lek vill vi synliggöra vilka metoder 

som framkommer och anledningarna till deras val av styrning.  

Knutsdotter-Olofsson (2009) hävdar att leken är det roligaste barn vet under förutsättningar 

att allt är möjligt och en tillåtande attityd råder bland pedagogerna. Hur tillåtande är 

pedagoger till barns lek och vilka konsekvenser skapar olika förhållningssätt.  

I förskoleåldern är leken otroligt viktig för barns utveckling och lärande hävdar Lillemyr 

(2002). Författaren har i sin studie om barns lek uppmärksammat att barn leker utifrån sina 

erfarenheter, utforskar och bearbetar. Under leken lär barnet känna sig självt och därmed 

formas deras identitet ständigt i en oändlig process.  

1.2 Forskningsfrågor  

 Vilka styrningsstrategier i relation till barns lek är framträdande i en förskolas 

praktik?  

 Hur kan pedagogers styrningsstrategier problematiseras utifrån barns lek? 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
Det här kapitlet beskriver den tidigare forskningen kring lek i förskolan. Det finns mycket 

forskning om lek. Det mesta av den forskning som gjorts kring lek förhåller sig positivt och 

oproblematiskt. Den tidigare forskningen presenteras nedan utifrån valda teman för att ringa 

in lekens olika delar och för att synliggöra vuxnas syn på leken. 

2.1  Lekens kännetecken 

Knutsdotter-Olofsson (1993) beskriver leken som ett sätt att förhålla sig till det verkliga livet 

och författaren hävdar att det som sägs och görs i leken inte ska tolkas bokstavligt. 

Människan använder olika sätt att signalera i lek. Knutsdotter-Olofsson (1993) liksom 

Fagerli, Lillemyr & Søbstad (2001) benämner dessa signaler som sätt att kommunicera. Det 

handlar om blickar, mimik, kroppsspråk och röstläge. Fagerli m.fl. (2001) vill poängtera att 

det inte går att undvika att inte kommunicera och att signaler alltid sänds ut. Lillemyr (2002) 

hävdar att barn använder leken till att bland annat utagera sina känslor tillsammans med andra 

barn. De utvecklar även sin empati i leken genom att leva sig in i de andra barnens situation. 

Fagerli m.fl. (2001) understryker allsidigheten i barns lek och att leken snabbt kan ändra 

karaktär beroende på hur den utspelar sig. Författarna menar vidare att detta händer när 

exempelvis ett barn lämnar den aktiva leken eller när något barn ansluter sig.  

2.2  Vuxnas roll i barns lek 

Knutsdotter-Olofsson (2003) belyser i sin forskning kring lek vikten av den vuxnes närvaro i 

ett tidigt stadium, då barnet ska lära sig de olika lekkoderna och leksignalerna som leken 

innefattar. För att barnet ska kunna ta till sig dessa regler och koder krävs det att den vuxne 

framstår som en förebild och som ett stöd samt är tydlig och hjälper barnet med de 

leksignaler och koder som råder i lekkulturen (Knutsdotter-Olofsson, 1987). Vidare 

framhäver Knutsdotter-Olofsson att det inte räcker att barnet har en stor mängd leksaker eller 

kamrater att leka med. För att kunna vidareutveckla leken är den vuxne en viktig person i 

sammanhanget. När leken överlämnas helt till barnet och den vuxne intar en passiv roll, 

hävdar författaren att leken bland annat blir dåligt utarbetad och att barnen bara använder en 

begränsad mängd av tillgängligt material (1987; 2003). Tullgren (2004) hävdar att leken är 

viktig för barnets utveckling under vistelsen på förskolan och ser leken ur två synvinklar. 

Hon beskriver att det å ena sidan finns lekar som kan vara kaotiska och irrelevanta och som 
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inte bidrar till något lärande alls. Å andra sidan finns de lekar som gynnar barnet i en 

lärandeprocess och som långsiktigt bidrar till att barnet lär sig samhällets normer och 

värderingar, samt moral och etik genom leken, vilket främjar barnet i dess utveckling.  

Knutsdotter-Olofsson (2003) hävdar att barn som i sin takt har fått leka färdigt och avslutat 

sin lek är nöjda och i harmoni, medan barn som blir avbrutna av pedagogen i sin lek på grund 

av exempelvis måltider blir irriterade och kan i vissa fall uppvisa aggressivitet. Det finns 

enligt författaren en mängd olika faktorer som får barn att komma ifrån den harmoni som 

råder i leken. Det kan handla om en maktkamp, att något barn inte följer lekens regler och 

ojämlikheter mellan barns åsikter och erfarenheter. 

2.3  Lekregler 

Knutsdotter-Olofsson (2003) beskriver leken utifrån tre sociala lekregler. Samförstånd 

innebär att alla som är med i leken förstår att det är lek och vad det är de leker. Ömsesidighet 

innebär att de som leker är på en jämlik nivå, beroende på sin ålder och styrka. I samspelet 

mellan barnen växer leken fram. Lekskickliga barn kan anpassa sig efter vem de leker med, 

om det är en jämnårig eller ett yngre barn. Turtagande innefattar att barnen kan skifta 

sinsemellan, att ibland är det den ena eller den andra som får bestämma och ta initiativ i 

leken. Leken kan snabbt fallera om det bli obalans i turtagandet mellan barnen och en 

maktkamp uppstår. 

2.4  Vuxnas förhållningssätt till barns lek  

Knutsdotter-Olofsson (2003) hävdar att i leken, framförallt i låtsasleken är det viktigt att barn 

får koncentrera sig och hålla fokus på de olika föreställningar som låtsasleken bygger på, men 

även de karaktärer och egenskaper barn har i sina olika roller. Det krävs att barn får leka 

ostört. Vissa barn klarar av att hålla kvar sitt leksinne trots att det finns saker som stör i 

miljön, andra blir besvärade och har svårt att gå in i lekens föreställningar. För att inte barnen 

ska hämmas i den fria leken krävs det att den vuxne lämnar barnen och dess lek ifred, utan 

några krav på en ordningsam och prydlig lek (Tullgren, 2004). Knutsdotter-Olofsson (1987) 

understryker vikten av att vuxna visar barn respekt genom att de bland annat kan skapa en 

fantasifull och magisk lekmiljö. Författaren liksom skolverket (2010) belyser vikten av att 

barnen får möjligheten att utveckla sin lek, fantasi, inlevelse, kommunikation och samspel 

med andra barn. Knutsdotter-Olofsson (1987) menar vidare att vuxna i respekt för de lekande 

barnen inte utan vidare bör avbryta dem eller för den delen störa barnen utan anledning. De 
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gånger leken måste avbrytas är när det är dags att byta miljö, inne- mot utemiljön, när 

samlingar ska hållas eller när det är dags för dagens tre måltider att intagas.  

För ett barn som vistas åtta timmar om dagen på förskolan är dessa avbrott tämligen många 

då rutinerna ska följas. Knutsdotter-Olofsson (1987) poängterar att det ligger i den vuxnes 

intresse att på ett respektfullt sätt hjälpa barnen avsluta sin lek när det är dags för något av 

ovanstående nämnda avbrott under dagen.  

Leker barnen exempelvis mamma-pappa-barn kan det vara till hjälp för barnen att den vuxne 

leder in dem på ett lämpligt avslut i leken, det blir natt och mamman, pappan och barnet ska 

till exempel sova. På så sätt kan barnen lättare ta upp leken igen när de återkommer efter 

verksamhetens planerade avbrott. 

2.5  Vuxnas syn på lek 

I artikel 31 i FN´s barnkonvention står det klart och tydligt att barn har rätt till lek, något som 

också benämns som ”den glömda rättigheten” (Unicef, 2008, s.329). Leken verkar enligt 

konventionen snarare vara en lyx mer än en nödvändighet för barns utveckling ur vuxnas 

synvinkel. Åm (1993) hävdar att vuxna många gånger bedömer barns fria lek som 

ostrukturerad och att leken lätt framstår som något kaotisk. Författaren menar att det i stort 

handlar om att den vuxne saknar de tolkningsredskap som fodras för att förstå sig på barnens 

spontanitet och de plötsliga vändningar som kan förekomma i den fria leken. Fagerli 

m.fl.(2001) hävdar att leken under en längre tid har ansetts vara signifikant i 

förskoleverksamheten och att vuxna anser att leken har en betydelsefull roll för att barnen 

bland annat ska trivas och att leken är en viktig ståndpunkt gällande att nå en hög kvalité. 

2.6  Makt och lek   

Öhman (2007) framhäver tydligt att det råder en klar ålders- och storlekshierarki på förskolan 

och att barnen därför ser de som är äldre och storleksmässigt större än sig själva som dem 

som besitter makten. Öhman (2007) menar att vara stor är liktydigt med makt. Det innefattar 

en maktposition mellan barn och äldre barn på förskolan, men framförallt menar författaren 

att det gäller den makt barnen anser att de vuxna har gentemot barnen. Något som författaren 

också tar upp och som många barn har gemensamt är en dröm om att bli stor och som 

författaren hävdar är synonymt med att ha makt och kunna bestämma och fatta egna beslut. 
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3. METOD 
I detta kapitel kommer vi beskriva hur vi gått tillväga när vi genomfört studien.  

3.1 Design  

I enlighet med Stensmos (2002) definition har vi gjort ett strategiskt urval vad gäller studiens 

omfattning och antal deltagare. Ett strategiskt urval innebär enligt författaren att man som 

forskare väljer ut deltagare till studien som man vet något om sedan tidigare och som är 

tillgängliga under den tid studien omfattar. Undersökningen genomfördes på en förskola som 

vi har haft verksamhetsförlagd utbildning på. Vi valde att genomföra forskningen genom att 

videodokumentera barn och pedagoger under flera tillfällen. Efter att vi fått medgivande från 

alla vårdnadshavarna kunde studien påbörjas. På avdelningen där studien ägde rum är barnen 

i åldrarna 4-5  år. Anledningen till varför vi valde videodokumentation som 

observationsredskap var på grund av att det är ett sätt att ta reda på om pedagogerna ägnar sig 

åt att styra barnen i deras lek. I en videodokumentation över en förskolas praktik kan man 

som forskare se och analysera pedagogers styrningsstrategier i barns lek. I denna 

undersökning går det inte att intervjua pedagogerna som en metod för att ta reda på ifall det 

förekommer olika former av styrningsstrategier eftersom det är något som sker mer eller 

mindre explicit från pedagogernas håll. Pedagogerna hade eventuellt inte uppfattat deras 

handlande och beteende som en form av styrningsstrategi. 

Första dagen som vi utförde videodokumentationen fanns 19 barn och tre pedagoger på 

avdelningen. Vi var på plats kl. 08:30 och träffade barn och personal och riggade sedan tre 

videokameror medan de gick till en annan lokal för att utöva gymnastik. 

Videodokumentationen startade kl. 10:00, direkt efter att de kommit tillbaka och avslutades 

ca 11:30. 

Vid nästa datainsamlings tillfälle medverkade samma tre pedagoger och endast 10 barn. 

Videodokumentationen ägde rum under samma tidpunkt som vid första tillfället. Vi upplevde 

under detta tillfälle att barnen brydde sig mindre om att vi filmade dem än vid första tillfället. 

Eftersom pedagogerna och barnen är medvetna om att vi videodokumenterar kan det vara så 

att detta påverkar deras agerande och val av handlingar, därav resultatet. Vi upplevde, till vår 

förvåning, att pedagogerna fäste större uppmärksamhet vid vår närvaro än vad barnen gjorde. 

Pedagogerna undvek i största möjliga mån att delta. Detta visade sig genom att de tydligt 
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försökte undvika kamerorna både visuellt och auditivt. Resultatet av pedagogernas ändrade 

beteende medförde att vi fick återkomma och videodokumentera vid fler tillfällen. 

3.2 Etiska överväganden 

I vår studie har vi förhållit oss till de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet har tagit 

fram. De fyra huvudkrav som vi följt lyder: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Thornberg, 2011).  

Vi skickade ut ett brev till alla vårdnadshavare där vi informerade om syftet med vår 

forskningsstudie och bad om deras samtycke till att deras barn fick lov att medverka, och på 

så vis har vi uppnått informationskravet och samtyckeskravet. I uppsatsen anonymiserar vi 

förskolan och alla som deltagit i studien så att ingen kan identifiera dem. Namnen som 

förekommer i resultatdelen är därför fiktiva. Vi har i och med detta uppnått 

konfidentialitetskravet. Vi uppnår även nyttjandekravet när vi försäkrat alla inblandade om att 

all information som kommer fram i undersökningen, som till exempel videodokumentationen, 

endast använts i forskningsändamål och av de som ingår i forskningsgruppen. Även 

Denscombe (2004) och Stensmo (2002) förespråkar dessa krav beträffande forskningsetik.  

3.3  Forskarens roll 

Forskarens roll när det handlar om att bedriva kvalitativ forskning är helt avgörande för 

resultatet av forskningen menar Nylén (2005). Stensmo (2002) påvisar att när en 

undersökning görs i en bestämd population ska forskaren i största utsträckning inta ett 

neutralt förhållningssätt till det som undersöks. Ericsson & Lindgren (2010) menar att det 

aldrig går att förhålla sig helt värdeneutralt och tolkningsfritt i en sådan här studie, eftersom 

den sociala verkligheten trots allt blir reducerad till en text, vilket innebär att forskarna mer 

eller mindre måste tolka denna sociala verklighet. Författarna anser inte heller att det är 

eftertraktat som forskare att söka vara fri från sina egna tolkningar. Vår ambition som 

forskare är dock att göra denna tolkning så lik verkligheten som möjligt genom att inte endast 

transkribera det talade språket utan även kroppsspråk, gester, mimik och tonlägen. Detta gör 

att läsarna får en så rättvis bild av verkligheten som möjligt. Nylén (2005) skriver om vikten 

av att forskaren aktivt förhåller sig till det insamlade materialet och försöker förstå och 

kritiskt granska det för att kunna göra sin egen tolkning av materialet.  
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4. TEORI 
I detta avsnitt belyses Michel Foucaults teorier om Governmentality. Hans teorier om 

styrning och makt relateras till skolans värld som sedan används som analysredskap.  

4.1  Governmentality  

Filosofen och tänkaren Michel Foucault har myntat begreppet Governmentality. Teorin kring 

Governmentality grundar sig i Foucaults teorier kring styrande och makt.  Rose (1999) menar 

att Governmentality kan ses som ett sätt att förändra och påverka människors handlingar och 

uppträdande i olika riktningar. Begreppet kommer från det franska ordet ”gouvernement” och 

innebörden är styrning och ”mentalité” som kan tolkas som mentalitet (svensk- fransk 

ordlista). Författaren menar att på svenska kan Governmentality närmast översättas med 

styrningens karaktär. Innebörden av orden betyder att man med hjälp av någon form av 

styrning vill nå vissa samhälleliga mål. Författaren framhäver tydligt att begreppet 

Governmentality innefattar alla maktprocesser som kan förekomma i alla sorters miljöer där 

olika auktoriteter flätas samman. Det kan alltså handla om maktprocesser i skolan och som i 

vår studie inom förskolan. Författaren poängterar också att all styrning som sker i skolan inte 

är explicit uttalad. Förutom läroplaner och andra uttalade styrdokument finns det mer dolda 

sätt att styra genom pedagogers mer eller mindre medvetna sätt att bete sig.  

Rose (1999) hävdar att styra innebär att människors förmågor att handla erkänns och att deras 

agerande påverkas i vissa riktningar. Styrning kan då tolkas som att man ingriper mot 

människors handlande. Att styra en människa behöver inte betyda att dennes förmåga att 

prestera försvinner, utan det kan betyda att förmågan erkänns och används för att uppfylla 

sina egna mål och syften.  

Att styra en individ kan också innebära att ett ansvar överlämnas och därigenom sker ett 

önskvärt handlande (Dahlgren & Hultqvist 1995).  

4.1.1 Den disciplinära makten   

Foucault (1987/2003) skriver om den disciplinära makten och dess funktion. Han poängterar 

att disciplinen konstruerar individer. Disciplinen är en form av blygsam makt som utövas 

under blygsamma förhållanden med hjälp av subtila metoder. Det är de subtila metoderna 

som förändrar och genomsyrar verksamheten i det stora. Den disciplinära makten kan 

kopplas till skolans värld. De subtila metoderna förändrar verksamhetens skolkultur och 
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därigenom påverkar den barnens utveckling. Pedagogernas subtila metoder och medel för att 

genomdriva sina tillvägagångssätt handlar om detta som Foucault (1987/2003) beskriver som 

disciplinen som ett sätt att styra genom den blygsamma makten. Han beskriver att 

anledningen till den disciplinära maktens framgång beror just på att det handlar om knappt 

märkbara och ofta omedvetna metoder och medel som genomsyrar vardagen. 

4.1.2 Den disciplinära övervakningen som styrningsstrategi     

Foucault (1987/2003) belyser även den disciplinära övervakningen som en styrningsstrategi. 

Författaren belyser disciplinära anstalter och deras övervakningssystem såsom skolan. Han 

beskriver den disciplinära övervakningen som ett sätt att utöva makt genom att övervaka 

människors handlingar och beteende. Enligt Foucaults teori om övervakning som ett sätt att 

styra människor skulle pedagoger kunna styra barnens beteenden och handlingar genom att 

övervaka dem. Härmed kan en liknelse göras utifrån Foucaults teori i förhållande till den 

pedagogiska verksamheten eftersom att övervaka och kontrollera är en del av den 

pedagogiska relationen mellan pedagog och barn. Pedagoger har ett stort ansvar över barnens 

säkerhet och utveckling vilket bidrar till att pedagoger måste ha en ständig övervakning över 

barnen. Disciplineringen är arrangerad som något som sker anonymt och utan vidare 

reflektion. Enligt författaren finns det i alla disciplinära sammanhang även någon form av 

straffprocess. Med ordet straff menar Foucault (1987/2003) allt som kan göra barnen 

medvetna om att de har handlat, uttalat eller uppfört sig på ett felaktigt sätt.  

4.1.3 Frihet som styrningsteknik   

Roses (1999) begrepp Conduct of conduct omfattar styrningen från andra, men även den 

instinkten och viljan den enskilde individen har att få styra sig själv. Självkontroll och 

självstyrning är den teknik som Foucault (1987/2003) framhåller tydligast som en 

disciplineringsmetod.   

Dahlgren och Hultqvist (1995) påstår att idag betonas förskolebarns fria vilja att bestämma 

över sina val och handlingar och anpassa sig till skolan på egna villkor. Den ansvarsfulla 

människan är önskvärd i dagens samhälle och innebär inte endast frihet. När någon får ett 

ansvar krävs också någon form av prestation i gengäld som bidrar till att individen reglerar 

sina handlingar och därmed sker en självstyrning. Dahlberg i Bloch m.fl. (2003) hävdar 

därför att friheten i sig kan ses som en styrningsteknik inom de moderna institutionerna 

förskola och skola.  
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Även Ericsson och Lindgren (2010) har uppmärksammat Styrning genom överlämnande av 

ansvar som innebär att pedagogen väljer att lägga över ansvaret på barnet. Författarna hävdar 

att denna styrningsteknik kan ses som mild, eftersom att barnet får stort eget ansvar över sin 

egen situation. Maktfördelningen mellan pedagogen och barnet fördelas därmed och risken 

för konflikter minskar.   

4.1.4 Styrning mot normen  

Rose (1999) talar om normalitetsbegreppet som ett närstående begrepp till conduct of 

conduct och governmentality. Det finns kategoriseringar i världen som gör att vi människor 

betraktar vissa handlingar och agerande som normala, medan vi betraktar andra som mer eller 

mindre onormala och avvikande. Tullgren (2004) utgick från Foucaults teorier om styrning 

och kom i sin studie fram till att pedagoger styr barnen mot de värderingar och normer som är 

önskvärda i dagens samhälle, och som därför uppfattas som korrekta beteenden.  

4.1.5 Mild makt 

Pastoral makt är ett av Foucaults uttryck som innebär en mild och dold form av repressiv 

makt. Inom förskolan kan den pastorala makten tolkas som att pedagogerna använder sig av 

en form av vänlig och mild styrning för att avleda barn från att exempelvis leka vilda och 

våldsamma lekar. Pedagogerna ser till att barnen håller sig inom vissa givna ramar (Foucault, 

1974/1993). Tullgren (2004) menar att tanken om att skapa ett välbefinnande hos barnen är 

god, men resultatet är fortfarande densamma att leken styrs och därigenom begränsas.   

4.1.6 Styrning av kroppsrörelser 

Foucault (1987/2003) tar en historisk utgångspunkt när han beskriver kroppen och rörelsen. 

Författaren påstår att genom att korrigera kroppsrörelser så utövas en disciplinär kontroll. 

Den disciplinära kontrollen handlar inte endast om att framtvinga ett rörelsemönster, utan den 

uppmanar till att inta den bästa möjliga rörelsen i förhållande till kroppen. Motivationen för 

att utöva denna kontroll och disciplinering är för att lägga grunden till det önskade 

handlandet. Pedagogerna disciplinerar barnens rörelsemönster mot målet att sträva efter det 

normativa. Styrning av rörelser och kroppsmönster leder till att alla korrigerar sina rörelser 

mot det normativa, vilket leder till att alla gör likadant. Kropparna och därmed rörelserna blir 

disciplinerade.  
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4.1.7 The gaze 

Björck (2011) skriver om sociala företeelser och dess påverkan på omgivningen. Författaren 

problematiserar Michel Foucaults koncept ”the gaze”, som kan översättas med ”blicken”. 

Foucault (1977) menar att ”blicken” är ett sätt att se på som bidrar till att en individ som 

endast observerar utövar kontroll och makt över den som blir observerad. Författaren påvisar 

att beteendena kan styras med enbart blickar. Det handlar om vad den inspekterande blicken 

förväntar sig att se och kommer att förhålla sig till det den ser gentemot sina förväntningar. 

Björck (2011)  framhäver att förväntningarna som en individ har beror på det fysiska och 

sociala könet hos den som blir observerad. Det som är problematiskt för den som observeras 

är inte endast att leva upp till förväntningarna som observatören har utan att våga 

åstadkomma det man verkligen vill, gå emot förväntningarna och istället fokusera på det som 

är viktigt för jaget och självbildandet.  

En pedagogs förväntningar på barnet bidrar till begränsade möjligheter för barnet att utforska, 

pröva och hitta sitt eget jag eftersom barnet ständigt är under observation. Foucault (1977) 

påvisar att blicken på så vis påverkar hur lärandet och utvecklingen tar form. Björck (2011) 

menar att det krävs en viss sinnesstämning och ett visst självförtroende för att motstå 

förväntningar som finns i blicken hos betraktaren och bortse från dem för att inte påverkas 

och därigenom förändra sina handlingar efter betraktarens förväntningar. Författaren påstår 

även att det är omöjligt för betraktaren att gå utanför sin roll och bortse från sina 

förväntningar under tiden denne betraktar någon.  

4.2 Teoretiska utgångspunkter och analysverktyg 

Makt som företeelse kan ta sig många uttryck. I det teoretiska ramverket skriver vi om 

Foucaults teorier och tankar kring makt. I denna studie ser vi retoriska styrningsstrategier och 

olika disciplineringsmetoder som en form av makt som utövas i det dagliga arbetet med barn 

i förskolan. Mild form av makt förekommer alltid inom skolans värld och vi ser det som 

ofrånkomligt att som pedagog undgå att utöva makt/ kontroll gentemot barnen. Makt inom 

förskolan kommer exempelvis till uttryck när en pedagog väljer aktiviteter, organiserar 

miljön och delar in barnen i olika gruppkonstellationer.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
Vi har i vår genomgång av det insamlade materialet upptäckt olika former av 

styrningsstrategier som vi i detta avsnitt har delat in i teman. Först presenteras en 

redogörelse för situationen som följs av vår analys då vi kopplar våra resonemang till den 

teoretiska genomgången som är våra analysverktyg.  

5.1 Styrning genom blickar  

En pedagog på förskolans avdelning har efter att barnen kommit 

tillbaka från gymnastiken gett dem direktivet att det är fri lek som 

gäller nu. Sju av barnen väljer att leka med lego och går in i ”lego- 

rummet” som är ett avskilt rum, alltså ej ett genomfarts rum. Alla 

barnen konstruerar med lego som material. Sex av barnen 

kommunicerar med varandra under lekens gång. Flera av barnen 

pratar samtidigt, vilket gör det svårt att urskilja exakt vad som sägs. 

Det hela utgör ett myller av prat och skramlande med materialet. 

Samtidigt står det sjunde barnet för sig själv vid ett litet bord och 

släpper ner legobitar på golvet. En pedagog kommer in och ställer sig 

i dörröppningen till rummet med ena axeln vilande mot dörrkarmen. 

Pedagogen överblickar alla barnen, hennes min är likgiltig. Barnen 

stannar upp i leken och tittar mot pedagogen med en undrande blick. 

Det sjunde barnet slutar att släppa ner legobitar på golvet och sätter 

sig istället på bordet och tittar mot pedagogen. Pedagogen lämnar 

rummet. De övriga sex barnen fortsätter att konstruera med 

legobitarna, ett barn erbjuder ett annat barn sina legobitar utan 

respons. I det stora hela kommunicerar barnen mindre med varandra. 

5.1.1 Analys 

I ovanstående sekvens har sex av barnen någon form av samspel, genom att de kommunicerar 

med varandra om exempelvis vad de ska bygga, hur många legobitar som behövs och vem 

som ska hämta dem. Pojken som står vid bordet och släpper ner legobitar på golvet 

kommunicerar inte med de andra barnen. Är han inne i en lek överhuvudtaget eller är det ett 

sätt för honom att försöka få uppmärksamhet från de andra? Vill han möjligtvis vara med i de 



17 

andras lek men vet inte hur han ska närma sig den? När pedagogen kommer in och utbyter 

blickar med barnen avbryts leken för alla. 

Pojken vid bordet försöker snabbt dölja för pedagogen vad han aktiverade sig med genom att 

sätta sig på bordet och se skamsen ut. Pojkens uppfattning verkar vara att han handlat på ett 

sätt som inte är önskvärt från pedagogens sida och slutar därför med det när hon kommer in i 

rummet. Pedagogen lämnar rummet efter bara några sekunder. De andra sex barnen fortsätter 

med det de tidigare lekte med, men det råder en stor skillnad vad gäller ljudnivån. De 

kommunicerar med ett betydligt lägre röstläge. Även deras sätt att hantera materialet sker på 

ett mer dämpat sätt. Det är en märkbar skillnad på stämningen i rummet.  

Barnen tolkade uppenbarligen pedagogens närvaro och förväntningar i den inspekterande 

blicken som att hon ville att de skulle leka på ett mer dämpat sätt med mindre fysiska ljud, 

eftersom att de agerade därefter. Barnens omedelbara tolkning betyder att de är vana vid den 

här typen av styrningsstrategi.  I samstämmighet med barnens ändrade beteende så bekräftar 

barnen pedagogen som maktutövare. Barnen har en tillåtande inställning till att pedagogen 

kontrollerar deras lek och därmed styr den. Härmed kan slutsatsen dras att pedagogen styr 

barnen genom att endast närvara och utbyta blickar med barnen. Var det pedagogens mening 

att styra barnen mot det önskvärda och i hennes ögon det normala beteendet? Det pedagogen 

anser vara normalt/ avvikande bidrar till att skapa förskolans skolkultur som blir en sanning 

för barnen.  Eftersom styrningsstrategier av olika slag ofta sker på ett omedvetet plan är det 

inte säkert att det var pedagogens mening att påverka barnens lek och, därmed deras ändrade 

handlingar i denna riktning.  

5.2  Styrning genom organisering av miljön 

Allt eftersom börjar tre av barnen i legorummet avsluta sin lek och är 

på väg från detta rum till ett annat, då de måste passera 

samlingsrummet. Alla barnen har varsin tuschpenna med kork på i 

handen. En pedagog sitter på golvet i samlingsrummet och sällskapar 

ett barn som äter frukt.  När hon ser de tre flickorna komma in i 

rummet säger hon ”Lisa, Lisa ska ni rita med dem får ni sitta här inne” 

och pekar med hela armen mot ett bord. Hennes kroppsspråk och blick 

är av en bestämd karaktär.  Lisa svarar ”Men vi ska inte det”. 

Pedagogen fortsätter ”Nä, så ni inte springer runt”. Flickorna står tysta 
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en stund och tittat mot bordet som pedagogen precis pekat mot och 

sedan på varandra. Pedagogen förtydligar för flickorna ”Vill ni rita 

med de här pennorna får ni sitta här, annars kan ni springa och ramla 

med dem ”. Flickorna ställer sig i en ring, tittar på varandra med 

frågande blickar och vrider på sina kroppar. Pedagogen säger ”Vi har 

ju papper här”. Flickorna svarar inte. Pedagogen säger ”Om ni ville 

rita”. 

 Lisa svarar efter en stunds tystnad ”Men vi leker ju älvor, vi behöver 

ha de här som trollstavar” och håller upp sin penna. Pedagogen säger 

”Kom här, jag hör inte vad ni säger” och gör en gest med handen att 

de ska komma. Flickorna går med långsamma steg fram till 

pedagogen och säger igen ”Vi leker älvor” och visar rörelser med sina 

pennor. Pedagogen säger ”Aha, ni leker älvor, de som är i dina 

böcker”? och vänder blicken mot Lisa. Lisa nickar och ler. Pedagogen 

frågar ”Hur trollar ni då”?  Anna gör en rörelse med pennan, riktar den 

mot pedagogen och säger ”trollar lava”. Alla flickorna går sedan mot 

dörren som leder till tamburen. Ett barn trycker ned handtaget och tar 

ett steg in i tamburen. Pedagogen säger ”Fast ni stannar här inne och 

trollar”. Flickorna går ut ur tamburen igen och leken tar vid i det 

rummet som pedagogen bestämde att de skulle leka i. 

5.2.1 Analys 

Pedagogen har inte gett direktiv till barnen om att det är något annat än fri lek som 

fortfarande råder. De tre flickorna ler och skrattar när de kommer in i samlingsrummet, deras 

steg är bestämda på ett positivt sätt och alla har ett gemensamt mål i sikte. Flickorna blir 

blickstilla när pedagogen börjar tilltala dem och deras ansiktsuttryck går från leende till 

uttryckslösa. När pedagogen ser flickorna komma in i samlingsrummet med pennor i 

händerna antar hon att de ska rita med dem och hänvisar dem till ett bord. Hennes bemötande 

är intressant, eftersom hon antar något istället för att vara frågande. Pedagogen får snabbt 

svar på sitt antagande när Lisa förklarar att så är inte fallet, de ska inte rita med pennorna.  

Pedagogen styr flickornas lek eftersom hon vid detta nu har sänkt nivån på deras leklust och 

påverkat deras engagemang och inställning till sin lek. Flickorna ser förvirrade ut när deras 
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blickar går från bordet till varandra och de ser ut att överväga den möjligheten som 

pedagogen precis gett dem, samtidigt som deras ansiktsuttryck inte utstrålar någon glädje. 

Barnens målmedvetenhet existerar inte längre, de ville inte rita. I barnens lek är inte pennorna 

faktiska pennor utan trollstavar, varför skulle de vilja rita med trollstavarna? Efter att 

pedagogen förtydligar ytterligare en gång vad de har för val lägger hon nu till ett argument, 

de kan skada sig ifall de springer runt med pennorna. Anledningen till att flickorna efter 

pedagogens uttalande ställer sig i en ring ser ut att vara för att komma fram till ett beslut om 

vad de ska göra.  

Det tycks inte vara några tveksamheter från varken pedagogens eller flickornas håll vem som 

besitter den högre maktpositionen, det är tydligt att det är pedagogen. Flickornas lek påverkas 

och styrs i detta fall av den kultur som förekommer pedagoger och barn emellan. Situationen 

hade sett annorlunda ut ifall inte de nuvarande maktförhållandena hade rått. När pedagogen 

erbjuder papper har ännu inte tanken slagit henne att flickorna hade en annan avsikt och vilja 

med pennorna.  

Först efter att pedagogen uttryckt sig på ett sätt som lämnar möjliga alternativ till att rita står 

flickorna på sig och svarar med att berätta vad deras avsikt med leken är och därigenom deras 

faktiska önskemål. Pedagogens maktposition gentemot barnen framträder åter igen när hon 

väljer att gestikulera till barnen och påvisar att de får komma närmare henne så att hon kan 

höra vad de säger istället för att välja det alternativa tillvägagångssättet, att möta dem. 

Flickorna förklarar för pedagogen hur deras lek ter sig och först när pedagogen bekräftat 

deras lek och visat intresse för den påvisar de glädje och hopp igen. Flickorna verkar söka 

och invänta ett beslut från pedagogens sida om deras lek är godkänd eller inte. Pedagogen 

styr flickornas lek eftersom hon påvisar för dem att det finns gränser för huruvida pennorna 

får lekas med, och accepterar först flickornas lek när de argumenterat för varför de behöver 

pennorna i leken. Flickorna fick använda sig av pennorna i sin lek när de förklarat varför 

pennorna behövdes, pedagogen godtog inte att flickorna bara sprang runt med pennorna.  

Flickorna tolkar pedagogens visade intresse för deras lek som att det nu var okej att återgå till 

det som var deras mål från början och går därför gemensamt mot tamburen när de återigen 

hindras av pedagogen. Pedagogen bestämmer nu att tamburen inte är en okej miljö för 

flickorna att leka i. Pedagogen utför en retorisk styrningsstrategi och påverkar lekens riktning 

genom att bestämma över och organisera miljön som leken får förekomma i. Därigenom 
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hindras/ möjliggörs och kontrolleras flickornas lek på många sätt. Pedagogen verkar inte vara 

medveten om att hennes styrningsstrategi påverkar flickornas lek, eftersom hon lämnar dem 

utan förklaring till varför de inte får trolla i tamburen. En anledning till pedagogens beslut 

skulle kunna vara att tamburen är ett avskilt rum, vilket gör det svårare för henne och övrig 

personal att övervaka flickorna när de leker i den miljön. Av just samma anledning skulle 

flickornas avsikt att vilja leka i det rummet kunna vara att få leka utan övervakning av 

pedagogerna och de andra barnen. 

En annan anledning kan vara att flickorna vill leka själva i ett rum utan övervakning av 

pedagogerna, för att de ska våga leka på sina egna villkor och därmed kommer leken till sitt 

rätta uttryck. Flickorna uttrycker här en stark vilja att få styra sig själva och sin egen lek. De 

hade önskat att få ett ansvar ifrån pedagogen att få leka i det avskilda rummet på egen hand.  

Flickorna ifrågasätter inte pedagogens beslut vilket kan handla om den rådande kulturen och 

maktförhållandena på avdelningen. Pedagogen verkar inte vara medveten om att hennes 

styrningsstrategi av flickornas lekmiljö bidrar till att flickornas lek blir övervakad och därmed 

disciplinerad, kontrollerad och påverkad. Flickorna hade en vilja och en tanke med att leka 

just den leken i just det rummet eventuellt för att kunna leka utan den disciplinära 

övervakningen. Konsekvenserna av pedagogens ingripande att omorganisera flickornas 

lekmiljö kan vara många. I det rummet som pedagogen valde som deras lekmiljö fanns 

kanske inte samma utrymme, material, avskildhet etcetera. Flickornas lek tog vid i ett rum 

där en ökad övervakning av pedagogerna kunde ske. Värt att förtydligas är att det var fri lek 

som var direktivet vid lekens uppstart. Huruvida fri flickornas lek var när deras lekmiljö 

styrdes av pedagogen kan diskuteras.  

5.3 Styrning via måltid  

Fyra pojkar leker med bland annat med ett legoflygplan. Pär frågar de 

andra barnen ”ska vi gå ut och leka?”. De andra barnen hinner inte 

svara innan han går till en pedagog och frågar ”Får vi gå ut?” 

Pedagogen svarar ”Nä vi ska äta snart” Alla barnen som deltog i leken 

börjar genast plocka undan allt material som de använt sig av i leken. 



21 

5.3.1 Analys 

De fyra pojkarna vill flytta ut deras lek och fortsätta med den utomhus. Pär är ivrig och 

målmedveten om att få förflytta deras lek till en ny miljö. När pedagogen ger avslag till deras 

vilja och berättar att de ska äta snart tolkar barnen det som att det är dags att börja städa 

undan material och avsluta deras lek. Pedagogen styr barnens lek eftersom att hon inte ger 

dem tillåtelse att förflytta leken. Pojkarna är eventuellt vana vid den här typen av gensvar när 

det börjar närma sig lunch och tolkade därför som de gjorde på grund av tidigare erfarenheter. 

Pär påvisar en stark vilja eftersom att han försöker genomdriva sin önskan. Huruvida denna 

styrningsstrategi är ofrånkomlig eller inte kan diskuteras.  

5.4 Styrning via distraktion  

Efter att de tre flickorna lämnat legorummet är det fyra pojkar kvar. 

Max säger med exalterad röst till de övriga pojkarna ”Jag ska visa 

något jag har med mig” och med detsamma lämnar de tillsammans 

rummet och går till tamburen där Max ivrigt öppnar sin ryggsäck. 

Pojkarna ser förväntansfulla ut. När Max tar fram sitt legoflygplan 

lyser pojkarnas ansikten upp. Pojkarna sätter sig vid en låg sittbänk i 

tamburen. Sittbänken används som ett bord av pojkarna då de själva är 

placerade sittande på golvet runt sittbänken. Pojkarna fäster all sin 

uppmärksamhet på legoflygplanet som utgör lekens mittpunkt. Under 

tiden pojkarna leker i tamburen går flera barn från avdelningen genom 

tamburen för att gå till toaletten.  

Pojkarna riktar ingen uppmärksamhet mot barnen som passerar utan 

leker koncentrerat vidare. Ett av barnen som är på väg från toaletten 

ställer sig väldigt nära pojkarna och iakttar deras lek en stund innan 

hon säger ”vems är det flygplanet”? med undrande röst. Hennes blick 

vandrar mellan pojkarna. Pojkarna lägger inte märke till flickan och 

verkar inte höra att de blir tilltalade. När hon inte får något svar går 

hon vidare. En pedagog går in i tamburen med bestämda steg. Hon 

uppmärksammar direkt ett par byxor som ligger på golvet precis 

bredvid sittbänken. Hon tar upp byxorna från golvet, håller upp dem 

framför sig och säger ”De här byxorna känner jag igen, vems är de?”. 



22 

Hennes blick är riktad mot pojkarna. Pojkarna vänder sig och tittar 

mot pedagogen. Max svarar snabbt ”Det är Pärs”. Pedagogen tittar 

direkt på Pär och frågar ”Är det dina Pär?” Pär möter pedagogens 

blick och svarar utdraget med lågmäld och något besvärad röst 

”Jaaah”. Pedagogen lägger byxorna i Pärs fack innan hon lämnar 

rummet. Pojkarna sitter tysta en stund efter att pedagogen har gått. 

Efter att ha försökt återuppta leken säger Max ”Nä nu leker vi inte 

med lego längre”. Pojkarna städar undan och lämnar tamburen.  

5.4.1 Analys 

Redan tidigt i ovanstående sekvens kan tecken på pojkarnas lustfylldhet och gemensamma 

intressen urskiljas. När pojkarna får syn på flygplanet som Max tar fram ur väskan återupptar 

de direkt leken som pågick tidigare i legorummet. Att pojkarna är helt uppslukade av leken 

märks, eftersom de inte störs eller blir distraherade när flera av avdelningens andra barn 

passerar dem fram och tillbaka från toaletten. De svarar inte ens när flickan ställer en fråga 

till dem. Pojkarna låter inte flickan distrahera deras lek, därför svarar de inte henne. Ett 

alternativt svar är att flickan inte har tillräckligt hög maktposition för att pojkarna ska anse 

sig skyldiga att svara på hennes fråga under tiden de leker. Flickan kräver inte heller ett svar 

av pojkarna, eventuellt eftersom hon är införstådd med hur det är att vara uppslukad av en 

lek. När pedagogen kommer in i tamburen och upptäcker de onamnade byxorna förväntar hon 

sig ett svar från pojkarnas sida fast de är mitt inne i en lek. Pojkarna möter direkt hennes 

blick och svarar på hennes tilltal. Detta visar att de är vana vid att bli tilltalade under en 

pågående lek och måste därför vara uppmärksamma på ifall detta inträffar. Pojkarna kan 

därför inte ägna sin fulla uppmärksamhet åt leken.  

Vi kan se tydlig maktfördelning pedagog – barn till skillnad från barn – barn. Pojkarna visade 

inte samma sorts lyhördhet och skyldighet att svara vid tilltal gentemot sin jämnåriga kompis 

som de gjorde gentemot pedagogen. När pojkarna svarar på pedagogens tilltal under tiden de 

leker får pedagogen ett godkännande att det är okej att hon avbryter deras lek. Pojkarna 

accepterar pedagogens styrningsstrategi genom sitt handlande när de väljer att svara på 

pedagogens tilltal när de leker. Pojkarna låter sig distraheras av pedagogen bara för att det är 

en pedagog som besitter en högre maktposition än vad pojkarna har. Pedagogen styr 

pojkarnas lek genom att distrahera dem med frågor kring ett par byxor. Efter att pedagogen 

lämnat rummet sitter pojkarna tysta en stund. Pojkarnas lek blev avbruten genom 
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distraktionen och de har därför svårt att återuppta leklusten. De hittar inte tillbaka in i leken 

och bestämmer sig därför istället för att avsluta den. 

5.5 Styrning via korrigering av kroppspositionen 

19 barn och de tre pedagogerna har precis kommit tillbaka från 

gymnastiken. Barnen och en pedagog har placerat sig runt 

samlingsmattan för fruktstund utan planerad pedagogisk aktivitet.  

Hela situationen kan ses som en väntan medan barnen äter frukt. 

Stämningen är glad och det småpratas och fnittras under tiden frukten 

delas ut av en pedagog. Moa sitter med benen utsträckta framför sig 

och bredvid henne sitter Josephine med benen i skräddarställning. 

Moa börjar ljudlöst röra på sina ben upp och ner från mattan i en 

långsam takt. Hon tittar på Josephine och säger ”kolla här, hör här” 

samtidigt som hon lyfter benen växelvis och slår hälarna i golvet, 

hennes rörelse utgör ett dunsande ljud. Josephine sträcker genast ut 

sina ben och härmar Moas rörelser i takt. Efter en stund böjer de båda 

på knäna så att fotsultan vänds ned mot golvet och stampandet blir 

snabbare och hårdare samtidigt som de fnittrar allt ljudligare. Flera 

andra barn i samlingen uppmärksammar deras beteende och imiterar 

dem. Pedagogen som sitter närmast Moa sträcker ut sin arm och 

lägger handen på Moas ben samtidigt som hon säger ”Moa, ni får sitta 

stilla i samlingen”. Barnen som medverkat i rörelserna slutar tvärt och 

även fnittret upphör. De fortsätter sedan att äta frukt.  

5.5.1 Analys 

Moas och Josephines rörelser utgör en lek och bildar tillsammans med de övriga barnen som 

härmar deras rörelser en gemenskap. Pedagogen avbryter barnens lek genom att säga till dem 

att de måste sitta stilla i samlingen, detta kan ses som en form av styrning från pedagogens 

håll.  

Det intressanta i denna sekvens är att pedagogen inte talar om för barnen varför de måste sitta 

stilla i samlingen och barnen ifrågasätter heller inte hennes beslut. Barnen begär inte ett 

argument från pedagogen utan gör som de blir tillsagda ändå. Pedagogen avbryter inte leken 
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direkt utan väntar tills fler barn anslutit sig till den. Det kan tolkas som att pedagogen anser 

det vara okej när några barn leker, men inte hur många som helst.  

Pedagogen styr barnens lek genom att korrigera och disciplinera deras kroppsposition. Det är 

viktigt för pedagogen att alla barnen sitter stilla i samlingen och därigenom även att alla 

barnen måste göra likadant, styrning mot normen. Pedagogen styr barnens kroppsrörelser mot 

det önskvärda handlandet som i detta fall innebär en stilla position. Denna form av styrning 

kan ses som en mild maktutövning, eftersom pedagogen avleder barnen från en oönskad 

handling. 
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6. DISKUSSION  
I detta kapitel diskuteras resultatet av studien. Vi har under resultatets sekvenser 

uppmärksammat gemensamma och övergripande teman som vi valt att lyfta till ett vidare 

perspektiv.  

6.1  Medvetna/ omedvetna styrningsstrategier  

I resultatdelens olika sekvenser har vi uppmärksammat att det förekommer både medvetna 

och omedvetna styrningsstrategier ifrån pedagoger. Med dessa begrepp menar vi att 

pedagogerna ibland gör medvetna val att styra barnens lek, medan de vid andra tillfällen 

verkar omedvetna om att de faktiskt styr barnens lek i någon riktning. Ett exempel på när 

pedagogen gjorde ett medvetet val att styra barnens lek var i sekvensen ”styrning via måltid”, 

eftersom att hon då tydligt svarade nej på deras förfrågan på grund av att de snart skulle äta 

lunch. Ett exempel på en omedveten styrningsstrategi finns i sekvensen ”styrning via 

distraktion”, då pedagogen styr barnens lek genom att hon distraherar dem när hon ställer en 

fråga till dem under lekens gång. Dessa medvetna och omedvetna styrningsstrategier kan 

liknas vid det Rose (1999) kallar implicit och explicit styrning. Pedagogerna styr i vissa 

ovanstående sekvenser i resultatdelen barnens lek på ett explicit sätt, exempelvis i sekvensen 

”styrning via korrigering av kroppspositionen”, där pedagogen tydligt avleder barnen från 

deras lek. Omedveten styrning sker dagligen eftersom att det ligger i pedagogers 

personligheter och sätt att vara, det är alltså så inbäddat och djupt rotat i institutionell 

verksamhet och även i föräldrars agerande gentemot sina barn. Vi vill här förtydliga att vi 

inte är ute efter att kritisera styrnings/ disciplinerings strategier utan bara mana till reflektion 

över speciellt sådana styrningsstrategier som verkar implicit.  

6.2  Omotiverade/ motiverade styrningsstrategier 

Samtidigt som vi i alla sekvenser har observerat att det förekommer både medvetna och 

omedvetna styrningstekniker har vi även uppmärksammat att dessa tekniker ofta är 

omotiverade, men ibland även motiverade. För att förtydliga och konkretisera vad vi menar 

med omotiverade styrningstekniker synliggör vi pedagogens val av handling i sekvensen 

”styrning via distraktion”. I denna sekvens väljer pedagogen att gå in och avbryta barnens lek 

för att ställa en fråga. Denna form av styrning kan anses omotiverad, eftersom det hon 

frågade barnen om inte var brådskande som hon behövde få ett svar på under tiden barnen var 

inne i en lek. Det vi kallar motiverade styrningstekniker kan exemplifieras i sekvensen 
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”styrning via måltid”.  I denna sekvens styrde pedagogen barnens lek på grund av att de strax 

skulle äta lunch. Vi hävdar att denna form av styrning är motiverad därför att den är direkt 

nödvändig och ofrånkomlig. Vi vill framhäva att vi inte endast ser på styrningstekniker som 

onödiga och negativa för barns lek utan många gånger är dessa styrningstekniker nödvändiga, 

eftersom de fungerar som rutiner för barnen och hela verksamheten för att pedagogerna ska 

kunna tillgodose de krav som finns i styrdokumenten. Med rutiner menar vi att barn behöver 

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

styra och avbryta barns lek vid vissa bestämda tider.  

Det finns en mängd olika faktorer som gör att barn blir störda i deras lek anser Knutsdotter-

Olofsson (2003). Dessa faktorer har vi uppmärksammat när vi har observerat barns lek. Vi 

upplever att den faktor som stör barns lek mest och som gör att de kommer ifrån lekens 

harmoni är när pedagogen på något sätt styr eller avbryter deras lek. I några av sekvenserna 

är det tydligt att barnen har svårt att hitta tillbaka till harmonin och leklusten efter att 

pedagogen på något sätt har styrt och avbrutit den. I sekvenserna ”styrning via distraktion” 

och ”styrning via måltid” blev följden av pedagogens handling att barnen avslutade sin lek 

omedelbart. Författaren påvisar därför vikten av att barn ska få möjlighet att leka ostört för att 

kunna behålla fokus i leken. Vidare menar författaren att pedagoger inte bör avbryta barns lek 

i onödan. Det som är intressant och problematiskt i författarens resonemang är att det är 

väldigt tolkningsbart vad som är onödigt avbrott eller inte.  

Vid alla tillfällen som undersökningarna ägt rum har det varit så kallad fri lek som rått i 

verksamheten. Pedagogerna har i denna fria lek gått in och styrt och avbrutit barnens lek på 

ett eller annat sätt. Huruvida fri barnens lek är när den ständigt blir styrd kan diskuteras. Vi 

kan å ena sidan därför styrka Åms (1993) resonemang om att vuxna ofta värderar barns lek 

som ostrukturerad när det är fri lek som råder. I exempelvis sekvensen ”Styrning genom 

organisering av miljön” försöker pedagogen strukturera upp barnens fria lek genom att 

bestämma deras material och i vilken miljö de får vistas. Författaren hävdar att detta kan bero 

på att pedagogerna inte förstår sig på barns spontanitet i leken. Å andra sidan hävdar vi att 

detta inte beror på pedagogernas bristande förståelse för barns lek, utan för att det är 

nödvändigt att emellanåt styra upp även den fria leken. Den fria leken kan behöva styras upp 

av flera anledningar bland annat på grund av att ljudvolymen blir för hög, för att kunna 

övervaka barnen av säkerhetsskäl etcetera.   
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Huruvida ett avbrott i barns lek kan motiveras eller inte, alltså om den är onödig eller 

ofrånkomlig anser vi är upp till varje pedagog att avgöra från situation till situation. Det 

ligger i pedagogers profession att kunna bedöma det på egen hand. 

6.3  Milda makter 

I alla sekvenser under resultatdelen upplever vi å ena sidan i enighet med Foucault att det från 

pedagogernas håll förekommer en mild maktutövning, eftersom de använder sig av subtila 

metoder som exempelvis ”styrning genom blickar” för att åstadkomma en förändring i 

barnens beteende och handlingar när de leker. Å andra sidan kan det diskuteras huruvida mild 

denna form av maktutövning egentligen är när den bidrar till att förändra barnens handlingar 

så att de ska uppvisa ett i pedagogernas mening önskvärt beteende. Därigenom påverkar det 

barnens utveckling och hur de ser på vad som är normalt/ avvikande beteende i dagens 

samhälle. Eftersom pedagogernas närvaro på ett mer eller mindre medvetet sätt påverkar 

barnens lek mot ett normativt och önskvärt beteende kan den vuxnes betydelse i leken 

problematiseras.  

6.4 Författarnas enkelspåriga värderingar  

Å ena sidan riktar vi stor kritik mot att Knutsdotter-Olofsson (1987; 2003) ser på vuxnas 

betydelse i barns lek på ett enkelspårigt och oproblematiskt sätt. Hon påvisar endast positiva 

fördelar med att den vuxne behövs i barns lek på olika vis. Å andra sidan håller vi med 

författaren om att den vuxne fungerar som ett stöd i barns lek för att när det behövs hjälpa 

barnen in i leken så att de kan socialiseras via den.   

Knutsdotter-Olofsson (1987; 2003) och Tullgren (2004) lägger stora värderingar vid vad som 

är värt och betydelsefullt för barn att lära sig i leken. Exempelvis anser Knutsdotter-Olofsson 

(1987; 2003) att barns lek blir dåligt utarbetat när den vuxne lämnar leken helt och hållet till 

barnen. Tullgren (2004) hävdar i sin tur att det finns lekar då barn inte lär sig något alls, 

exempelvis i vilda lekar. Dessa resonemang kring den vuxnes roll i barns lek bidrar till att 

pedagoger anser sig ha rätt att själva lägga värderingar vid vad en lek är och hur den bör te 

sig, som att det finns rätt och fel gällande barns lek. Pedagoger bör anta ett kritiskt 

förhållningssätt när de läser litteratur och granska sitt egna förhållningssätt och sin syn på 

barns lek. Författarnas resonemang och åsikter visar även att de lägger stora värderingar i vad 

lärande är och när det är möjligt att lära sig något och inhämta ny kunskap. Tullgrens (2004) 

resonemang om att barn inte lär sig något i vilda lekar återspeglar vi till sekvensen ”styrning 
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via kroppspositionen”. Denna sekvens tolkade vi som att pedagogen avbröt barnens lek för att 

den var på väg att bli för högljudd och vild, enligt författaren betyder detta att barnen inte 

lärde sig något under tiden deras lek pågick. Vi påvisar här ännu en gång författarnas 

ensidighet gällande deras syn på barns lek och lärande.   

6.5  Storleken och ålderns betydelse  

I flera av våra sekvenser uppmärksammade vi en maktfördelning mellan barn och pedagoger. 

Extra tydligt framkommer de rådande maktpositionerna i sekvensen ”styrning via 

distraktion”. I denna sekvens visar barnen tydligt undergivenhet gentemot pedagogen 

samtidigt som de visar en överlägsenhet gentemot ett något yngre barn. Detta kan liknas vid 

det som Öhman (2007) framhäver som en ålders- och storlekshierarki. I enlighet med 

författaren ser vi i denna sekvens att barnen ser pedagogerna som de som innehar makten. Vi 

kan se att denna åldershierarki även gäller när det bara skiljer ett år mellan barnen, eftersom 

pojkarna inte svarade på flickans tilltal och eventuellt inte ansåg att hon antog en högre 

maktposition än dem. I detta fall rättar barnen sig efter och accepterar denna åldershierarki 

eftersom flickan inte ifrågasätter eller kräver ett svar från de något äldre pojkarna. Pojkarna 

ifrågasätter i sin tur inte att pedagogen distraherar deras lek för att fråga om ett par byxor. 

Ålders – storlekshierarkin är barnens vardag som bildar skolkulturen på förskolan. Å ena sida 

kan den rådande ålders- storlekshierarkin ses som något negativt, eftersom den påverkar och 

styr lekens riktning i och med att människor i olika gruppkonstellationer antar olika hög grad 

av att vara underordnad/ överordnad. Å andra sidan är vi väl införstådda med att det alltid 

råder en ålders- storlekshierarki på förskolor, och att det är nödvändigt för att pedagogerna 

ska kunna leva upp till verksamhetens samtliga styrdokument.  



29 

7. HUVUDRESULTAT 
Huvudresultatet av denna studie är att det förekommer många olika former av 

styrningsstrategier på förskolor. En del av dessa styrningsstrategier visar sig explicit medan 

andra är mer svåra att upptäcka och kan därför liknas vid implicita styrningsstrategier. Det är 

pedagogers implicita styrningsstrategier som ofta verkar på ett omedvetet plan och det är just 

därför som det är extra viktigt att belysa dessa. Ifall pedagoger börjar reflektera över sitt eget 

förhållningssätt blir de också mer och mer medvetna om deras val av handlingar och kan då 

argumentera för varför de gör som de gör. Ett annat viktigt resultat är att det i många fall är 

ofrånkomligt att som pedagog utföra styrningsstrategier och därigenom blir de motiverade. 

Eftersom det från pedagogernas håll många gånger är ofrånkomligt att påverka barnen och 

därmed styra deras handlingar i leken, så kom vi även fram till att styrningsstrategierna kan 

ses som en form av mild maktutövning, eftersom styrningen i det dokumenterade resultatet 

sker via subtila metoder, såsom blickar, närvaro etcetera. Oavsett om styrningsstrategierna är 

explicita eller implicita, medvetna eller omedvetna, motiverade eller omotiverade är de 

viktiga att få syn på, uppmärksamma och problematisera eftersom att de påverkar barns lek 

och därmed deras utveckling.   
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