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 Abstrakt 
Syftet med den här studien har varit att tolka barns uppfattningar om deras in-

flytande i den fria leken. Studien har vi designat utifrån kvalitativa semistruk-

turerade fokusgruppsintervjuer med barn. Intervjuerna har kännetecknats av 

fiktiva scenarion där dockor har använts för att komma åt barns uttryck för de-

ras uppfattningar. Studiens resultat har landat i tre kategorier: Dels handlar det 

om institutionella faktorer som behandlar hur förskolan i sitt arbete får ta hänsyn 

till en rad olika aspekter. Rutinsituationer är en utav dessa aspekter och regler 

en annan, som utformats för att kunna planera en verksamhet utifrån barns 

bästa samt diverse styrdokument. Nästa kategori blev förskolans miljö som har 

visat sig ha betydelse för barnens möjlighet till inflytande. Den sista kategorin 

benämndes vem bestämmer över den fria leken där det framkommit hur barnen 

uppfattar sitt inflytande kontra fröknarnas. De tre kategorierna har alla gemen-

samt att det framträtt att barn både uppfattar sig ha inflytande men också upp-

fattningar om att de inte har inflytande. I slutändan har vi tolkat att det hela 

handlat om ett givande och tagande, fröknar och barn emellan där kompromis-

ser kan ses som en lösning för att gynna barns inflytande i den fria leken.  

Nyckelord: Barnintervjuer, barnperspektiv, fri lek, förskolans miljö, inflytande, 

institutionellt 
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Inledning 
I dagens förskola ses uttryck som lyssna till barn och ”se” barn som viktiga. Att 

låta barnen ta plats och besluta om saker som rör deras vistelse på förskolan är 

centrala aspekter att ta hänsyn till. I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 

2011) kan utläsas att barn ska ha ett reellt inflytande på innehållet i förskolans 

verksamhet och att det är barns intressen och behov som ska utgöra grunden för 

hur verksamheten utformas. Hur förskolan ser på barn idag jämfört med för 

några tiotal år sedan har förändrats väsentligt. Skillnaden på barnsynen från förr 

och den som på 2000-talet kommit att dominera skriver Sommer (2005) om och 

menar att det skett ett perspektivskifte där fokus på att se barnen som kompe-

tenta aktörer har tagit plats och slagit undan den gamla synen på barn som oför-

mögna och bräckliga. Även Pramling Samuelsson, Dion och Hundeide (2011) 

vittnar om att en barnsyn tagit plats som framhåller det kompetenta barnet i 

förskolan. Johannesen och Sandvik (2009) benämner också detta och menar att 

när vuxna ser på barn som kompetenta lyfts också den potential som barnen 

redan innehar fram. Författarna menar att barn ska uppmuntras till att göra sina 

röster hörda och även bli lyssnade till, vilket medför att barns möjlighet till in-

flytande gynnas. Hur förskolan bemöter barn och vilken potential de har är en 

aktuell fråga där demokratiska värderingar ska framhållas. Att värna om allas 

lika värde och se barn som fullvärdiga deltagare i förskolan och i samhället 

framhålls i både internationella och nationella styrdokument så som bland annat 

Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) samt Lpfö98 (Skolverket, 2011). Enligt 

detta bör barn betraktas som kompetenta aktörer i förskolan som själva bidrar 

till att skapa mening och kunskap. Med ett sådant förhållningssätt gentemot 

barnen innebär det bland annat att som pedagog vara följsam för barnens intres-

sen och vad de ger uttryck för under sin tid på förskolan. I enlighet med Lpfö98 

(Skolverket, 2011) syns också hur barns inflytande framhålls, där det skrivs fram 

i förskolans uppdrag vikten av att fånga och uppmuntra barns nyfikenhet, före-

tagsamhet och intressen i verksamheten. Barnen anses också ska ha ett reellt in-

flytande över verksamheten som också skall ta sin utgångspunkt utifrån barns 

erfarenhetsvärld, motivation och drivkraft. I Barnkonventionens (UNICEF Sve-

rige, 2009) artikel 12 samt 13 tydliggörs hur barns inflytande skall beaktas och 

det lyfts fram att barn skall ha frihet till att uttrycka sina åsikter och att dessa 

åsikter även skall tillmätas betydelse. Detta signalerar att det inte bara ska 

stanna vid att lyssna till barns åsikter utan att det även handlar om att arbeta för 

att faktiskt tillämpa barns åsikter. 

 

Synen på det kompetenta barnet som Johannesen och Sandvik (2009), Sommer 

(2005) och Pramling Samuelsson m.fl. (2011) beskriver är något vi förskollärar-

studenter tydligt känner igen oss i. Barns inflytande är nämligen något vi under 

våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder (VFU) upplevt som ett framto-

nande ämne på samtliga förskolor vi varit på. Vi upplever att det är något som 

är aktuellt och som fortlöpande diskuteras bland personalen. Hur det sedan om-

sätts i praktiken är en annan sak och under ett samtal med en femårig flicka vid 

en av förskolorna vi gjort VFU på framkom det att hon tyckte sig få bestämma 



  

 

 

 

vad hon fick leka på förskolan, det var allt, sen fick hon inte bestämma något 

alls. Det framgick också av samtalet att flickan upplevde att de vuxna var de 

som bestämde på förskolan. Uttalandet har sporrat oss i våra tankar kring barns 

inflytande. Det framgår tydligt i styrdokumenten att barns inflytande skall be-

aktas men också reellt omsättas (Barnkonventionen, UNICEF Sverige, 2009; Lpfö 

98, Skolverket, 2011). Vi tycker oss uppleva att personalen på förskolorna med-

vetet diskuterar barns inflytande och att det är en aktuell fråga som tar plats vid 

diskussioner samt i det dagliga arbetet. Barnens röster är något vi upplever rä-

knas. Vad vi däremot inte har samma inblick i är hur deras röster tas omhand 

och omsätts i praktiken.  

 

I vårt intresse kring barns inflytande har vi valt att fördjupa oss i barns lek och 

närmare bestämt fri lek. Med fri lek menar vi som författare till uppsatsen den 

lek som sker på barnens initiativ. Den leken sker allt som oftast mellan struktu-

rerade aktiviteter och rutiner som exempelvis samling, lunch och vila. Lek har 

en självklar plats i förskolan och enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2011) skall verksam-

heten ge utrymme för barns egna planer för lek och deras fantasi och kreativitet. 

Fri lek är ett vedertaget begrepp i förskolan och beskrivs av Markström (2005) 

som den lek som sker på barns initiativ och mellan alla de uppstyrda aktiviteter 

som dagligen tar plats på förskolan. Markström (2005) samt även Wood (2014) 

och Canning (2007) ställer sig alla dock kritiskt till begreppets innebörd och me-

nar att fri lek per definition skall vara fri från vuxenstyrning och därmed också 

ge barnen utrymme för inflytande. Detta menar de inte är verkligheten, då barn 

i sin fria lek får förhålla sig till olika aspekter i verksamheten. Johannesen och 

Sandvik (2009) menar att de vuxeninitierade aktiviteterna bör stå åt sidan för att 

ge mer plats åt barninitierade aktiviteter: ”Enligt vår uppfattning är det nödvän-

digt att de vuxna släpper makten om de minsta barnen ska få den möjligheten 

till delaktighet och inflytande de kan kräva i förskolan.” (s.46). Att barnen ses 

som kompetenta aktörer i förskolan framhålls som tidigare nämnts av Johanne-

sen och Sandvik (2009) Sommer (2005) och Pramling Samuelsson m.fl. (2011) 

vilka alla framhåller en syn på barn med innebörden som starka och initiativ-

rika. Med det sagt menar författarna att de också bör få utöva sitt inflytande över 

sin tid på förskolan och då även i den fria leken som beskrivs av Markström 

(2005) som en barninitierad aktivitet. Vi tycker oss se ett dilemma med att för-

skolan å ena sidan framhåller barnen som kompetenta aktörer, för att å andra 

sidan kalla leken för fri då det framgår att den är långt ifrån fri alla gånger. Detta 

är något Markström (2005), Wood (2014) och Canning (2007) alla skriver fram 

och som kastar ett nytt ljus över den barnsyn som Sommer (2005) menar är ett 

minne blott. Vi har med detta fått syn på en intressant motsägelsefull problema-

tik som vi ställer oss frågande till. 

 

Vår problemformulering lyder: hur fri är den fria leken och vilket utrymme har 

barn att utöva sitt inflytande som kompetenta aktörer i förskolan?  



  

 

 

 

Bakgrund 
I vår litteraturgenomgång har vi valt att behandla fem områden som knyter 

samman vårt forskningsobjekt på ett bra sätt. Dessa har vi valt ut för att kunna 

ge en uppfattning om barns inflytande i den fria leken och vilka aspekter som 

enligt tidigare forskning påverkat detta. Först kommer vi presentera tidigare 

forskning om inflytande i förskolan samt definition av begreppet. Därefter följs 

en genomgång av fri lek som även beskrivs ur tidigare forskning kopplat till just 

inflytande. Vi presenterar sedan ett stycke med forskning kring förskolan som en 

institution som i det här fallet problematiseras i förhållande till barns möjliga 

inflytande i förskolan. Därefter följer ett avsnitt som behandlar förskolans miljö 

och dess betydelse för barns inflytande. Näst efter framställs barnperspektiv ge-

nom olika forskares ”glasögon” där även olika barnsyner kommer att beskrivas. 

Avslutningsvis presenteras teoretiska utgångspunkter samt kunskapslucka. 

 

Inflytande 

Barns inflytande i förskolan beskrivs i den litteratur vi genomsökt som ett mång-

tydigt begrepp. Att få möjlighet att påverka eller att få göra sin röst hörd och bli 

lyssnad till är något som skrivs fram av Johannesen och Sandvik (2009). Förfat-

tarna menar att inflytande inte är likställt med att få bestämma, utan att det 

handlar mer om att alla är en del av en gemenskap där respekt för bland annat 

olika åsikter och inställningar ska vidtas. En intressant vinkel de lyfter fram an-

gående just barns inflytande är barns ansvarstagande i förskolan. De menar att 

barn som får inflytande i förskolan också förväntas ta ansvar. Ett inflytande krä-

ver också med detta sagt även skyldigheter från barnen. Westlund (2010) skriver 

fram en aspekt av inflytande som handlar om att få göra val i förskolan som 

författaren också menar bör utgå från det som barnen faktiskt ger uttryck för i 

förskolan. När barn gör val menar författaren också att de precis som Johanne-

sen och Sandvik (2009) betonar, tar ansvar för sig själva och sina val i förhållande 

till sin omgivning. Att barn som med sitt inflytande också skall hållas ansvariga 

menar Westlund (2010) dock inte alla gånger är försvarbart, det bör finnas en 

balansgång för vilket ansvar som skall åligga barnen. Till syvende och sist skall 

barnets bästa också beaktas och ombesörjas, vilket betyder att det yttersta an-

svaret alltid ska falla på de vuxna i förskolan. Inflytande beskrivs  med tanke på 

det Johannesen och Sandvik (2009) samt Westlund (2010) båda är inne på, som 

något som inte alla gånger är jämförbart med att få sin vilja igenom. De menar 

också att inflytandet i sig bär med sig ett ansvar vilket också belyser att det kan 

finnas tillfällen där ansvaret åligger den vuxne att faktiskt avgöra vad barnen 

kan bestämma över och inte. I förskolans läroplan (Lpfö 98, Skolverket, 2011) 

definieras inflytande-begreppet som något där barnen anses ska utveckla olika 

förmågor så som bland annat: att kunna ta ansvar för sina handlingar, handla 

efter demokratiska principer samt delta i olika former av samarbete och besluts-

fattande. Vidare beskrivs i läroplanen att barnen ska förberedas för delaktighet 

i ett demokratiskt samhälle, med de rättigheter och skyldigheter det medför. Ut-

ifrån det som ovan beskrivits angående inflytande som ett begrepp, väljer vi 



  

 

 

 

fortsatt i vår text att se innebörden av begreppet som följer: Barn ges utrymme 

att påverka sin tid på förskolan. De ges chans att uttrycka sina åsikter, göra sina 

röster hörda och bli lyssnade till. Samtidigt skall de också respektera andras 

åsikter. Ett inflytande medför också att ett ansvar åläggs barnen, men de vuxna 

är dem som i slutändan hålls ansvariga. Inflytande är något som inte alltid är 

jämförbart med att bestämma.  

 

Vad barn får bestämma och vad de inte får bestämma på förskolan har tidigare 

forskats om av Arnér (2006) i avhandlingen Barns inflytande i förskolan – problem 

eller möjlighet för de vuxna. Det huvudsakliga syftet med studien var att i ett ut-

vecklingsarbete följa hur barns reella inflytande kunde bejakas och främjas ge-

nom pedagogers förändrade syn och förhållningssätt till just barns inflytande. I 

utvecklingsarbetet ändrades invanda mönster och beteende som pedagoger i en 

vuxenkultur satt upp som gällande regler på förskolan. I och med detta synlig-

gjordes att barns inflytande kunde ta en större plats. Exempel på regler pedago-

gerna förändrade sin syn på var ”måste-regler”, så som att barnen ”måste” gå 

ut även om de är mitt uppe i en lek eller barnen ”måste” städa undan leksakerna 

efter att de lekt klart i ett särskilt rum för att nämna två. Det som skedde i ut-

vecklingsarbetet var att pedagogerna fick möjlighet att ifrågasätta sig själva och 

deras tidigare perspektiv till barns inflytande. Det ledde sedermera till nya sätt 

att möta barnen med nya möjligheter, nytt tänkande samt nya handlingar. Att 

medvetet förhålla sig till barns uttryck och vad de faktiskt vill för att gynna in-

flytande framhåller Åberg och Lenz Taguchi (2005). De benämner ordet ”hör-

styrka” och med det menar författarna att pedagoger på ett ärligt och genuint 

intresserat sätt bör lyssna till det barnen kommunicerar till oss, inte bara genom 

traditionella samtal utan genom att faktiskt ”lyssna” in vad barnen gör och säger 

under vardagens alla tillfällen på förskolan.  

 

Almqvist och Almqvist (2015) har i en studie med barn som informanter lyssnat 

till deras syn på inflytande i förskolan. Genom att tolka barnens uttryck i hand-

docksintervjuer framkom att barnen har en syn på inflytandet som något där 

bland annat regler och rutiner är påverkansaspekter att förhålla sig till. I detta 

kunde författarna utröna hur maktförhållande mellan barn och vuxna var tyd-

ligt framträdande och att barnen anpassade sig efter de vuxnas normer och 

strukturer. Enligt Emilsson (2007) som också utfört en studie gällande barns in-

flytande i förskolan kontra vuxenkontroll har det en stor betydelse i hur peda-

goger tillåter barnen att ”rucka” på ramarna i fasta situationer så som exempel-

vis samlingen. Studiens resultat framhöll två olika sorters förhållningssätt 

gentemot barnen i dessa situationer. En som var mer tillåtande och släppte in 

barns spontana deltagande medan en annan var mer strikt och höll sig fast vid 

förbestämda ramar. För att återgå till Almqvist och Almqvist (2015) studie så 

framkom ett liknande resultat gällande de fasta situationerna, nämligen att de 

hade sämre inflytande över de situationerna medan i de mer fria situationerna 

så som fri lek upplevdes barnen ha mer kontroll över i var och vad de skulle få 

leka. I nästa stycke kommer vi titta närmare på begreppet fri lek och belysa den 

jämte barns inflytande ur tidigare forskning.  



  

 

 

 

Fri lek  

Fri lek är ett begrepp som diskuteras flitigt med anledning av dess betydelse och 

innebörd. Det är en aktuell fråga som problematiseras. Vad menas med fri lek? 

Är leken alla gånger fri? Begreppets formulering signalerar en lek som barnen 

är fria i och får bestämma över. Att den fria leken är fri menar Wood (2014) är 

långt ifrån sanningen då den i många fall påverkas av mer eller mindre styrda 

agendor, Wood menar att om en lek ska kallas fri bör den också likt ordets me-

ning vara fri för barnen att fritt skapa sin lek. Den bör vara relativt fri från vux-

nas intrång och direktiv och bör också möjliggöra för barn att känna sig stärkt i 

att kunna styra sin egen lek. I den fria leken menar Wood att barn får öva sin 

självkontroll, känna äganderätt och den bör också grunda sig i barnens egna in-

tressen. Markström (2005) beskriver i sin avhandling den fria leken i förskolan 

som en egen fri aktivering av tiden som finns mellan de schemalagda rutiner 

och aktiviteter (samling, lunch, gruppaktiviteter och vuxenstyrda aktiviteter för 

att nämna några) som sker under dagen. Författaren menar dock att det finns en 

problematik med att kalla den ”fri” då även den faller under vuxnas kontroll. I 

ett exempel ur studien beskriver Markström (2005) hur förskolläraren uppma-

nar barnen till att berätta vad och var de vill leka innan de ska gå iväg för ”fri” 

lek. Under stunden som barnen blir tillfrågade framkommer att en del av barnen 

som ger uttryck för en särskild lek eller plats för lek, inte får sin vilja igenom. 

Anledningen till detta tycks vara till förmån för andra barn som inte lekt i det 

specifika rummet där de vill vara för sin lek. Förskollärarna förklarar för barnen 

att de redan varit i det önskade rummet och att det nu av rättviseskäl är andra 

barns tur. Just detta exempel signalerar att det finns en slags strukturell anled-

ning till den begränsning som skedde utav barnens fria lek.  

 

Canning (2007) beskriver inflytande kopplat till den fria leken och ställer sig kri-

tisk till det faktum att det ofta ligger en vuxen agenda bakom, som även gör 

intrång i barns fria lek. Författaren menar att de vuxna i mångt och mycket styr 

barnens lek via olika faktorer så som exempelvis att se leken som ett medel för 

lärande. Med det menar Canning att det finns en nyttighetstanke bakom de vux-

nas syn på leken, där de vuxna gärna vill se att det kommer något nyttigt och 

lärande ur leken. Författaren menar att det istället är gynnsamt för barnet att i 

sin lek få utrymme att själv bestämma innehåll, med vem de ska leka och var. 

Canning (2007) lyfter istället fram att det i leken på förskolan sker meningsfulla 

lärande då barnet får inflytande att bestämma över den. Hur fri lek kan tolkas 

och hur leken artar sig i förhållande till vuxnas påverkan eller inte är en komplex 

fråga. Det finns fler agendor som påverkar barns inflytande i förskolan. De vux-

nas inverkan framkommer även mer indirekt genom olika påverkansaspekter, 

så som exempelvis miljöns utformning, antal barn som får vistas i de olika rum-

men eller andra diverse regler som gäller i förskolan verksamhet. Detta skriver 

Tullgren (2003) som i sin avhandling redogör för den styrning som sker av de 

vuxna gentemot barnen i den fria leken på förskolan. Någonting Tullgren lyfter 

fram som en genomgående syn på leken är att den bör passa in i samhället som 

en lek med ”goda” egenskaper, varför också leken allt som oftast regleras av 



  

 

 

 

vuxna. I avhandlingen beskrivs det som att leken helst ska vara lugn och tyst, 

barnen förväntas kommunicera och reda ut konflikter i leken där de inte får 

gräla och slåss. Tullgren (2003) menar vidare att barnen i leken också fostras till 

att klara av sin framtida roll i skola och samhälle. Författaren beskriver vidare 

att olika former av styrning sker som reglerar barnen på olika sätt, dels hur de 

leker, vad de leker och att de leker Dessa tre teman som Tullgren (2003) har syn-

liggjort har alla det gemensamt att barnen skall passa in i rådande normer för 

hur ett barns lek bör vara. Just normer och regler som gör sig gällande i försko-

lan är något som bland annat behandlas i nästa stycke, nämligen förskolan som 

en institution. 

 

Förskolan som en institution 

Einarsdottir (2014)  har i en studie undersökt barns syn på förskollärarens roll. 

De fann att barn upplevde sig kontrollerade av vuxna, och regler var en aspekt 

som barnen gav uttryck om att de måste följa. Markström (2005) beskriver i sin 

avhandling att förskolan är en del av en institutionaliserad, normaliserande 

verksamhet där det ingår i förskollärarnas arbete att planera dagarna utifrån 

styrdokument och utifrån en välfärdssyn där barnens bästa ska sättas i första 

rummet. Med utgångspunkt i Markströms studie kan regler ses som något nöd-

vändigt där förskollärarna också måste förhålla sig till rådande styrdokument 

som exempelvis Lpfö98 (Skolverket, 2011) i deras arbete. Att anpassa en verk-

samhet där alla barns bästa ska tillgodoses är således en utmaning. I Markströms 

avhandling (2005) framkommer exempelvis att barnen får anpassa sig till att 

leka i särskilda rum under dagen då de måste ta hänsyn till andra barn som 

sover, vilket är ett exempel på institutionella regler som måste följas. Att varda-

gen på förskolan och då även barns fria lek styrs med institutionaliserade motiv 

framkommer även i en artikel av Wood (2014) som skriver fram att förskolan 

idag är en arena som ska kombinera barns intressen med en strukturerad vardag 

som också skall ta hänsyn till de styrdokument som finns. Utifrån olika aspekter 

för barnets bästa menar Wood (2014) att regler utformas, däribland påvisar för-

fattaren att barns säkerhet är en sak som bland annat prioriteras och därför också 

tas i beaktande när de vuxna styr barnen i deras lek. Dessa regler påverkar bar-

nens lekar då de inte är tillåtet att leka hur som helst beroende på hur ”säkert” 

det anses vara.  Wood (2014) ställer sig kritisk till den fria tiden som barn sägs 

ha då de har så kallad ”fri lek”. Författaren menar att de val barn har att göra 

också å andra sidan skall motsvara mål och riktlinjer som styrdokumenten ef-

tersträvar. Wood (2014) menar med detta att barns fria lek inte är särskilt fri utan 

på ett eller annat sätt finns vuxenstyrningen med som en fostrande och lärande 

aspekt. Författaren menar att det i exempelvis material, artefakter och rumslig-

het finns en osynlig styrning där förskolan utformat dessa utifrån en fostrans- 

och nyttighetstanke där barns lärande ur olika aspekter är ett mål i sikte. Det 

som Wood (2014) och Markström (2005) båda är inne på handlar om förskolan 

som en institution där barnen blir föremål för styrning med tanke på en del ram-

faktorer. Ramfaktorer som i sig också för med sig normer och värderingar. Dolk 

(2013) beskriver makt via Michel Foucaults teori och menar att makt är kopplat 



  

 

 

 

till just normer och normaliseringar. Foucault (2003) menar att makt är något 

som opererar genom människor och att människor medvetet och omedvetet an-

passar sitt sätt att handla utifrån det. Foucault (2003) beskriver vidare att makt 

utövas då institutioner och verksamheter sätter upp regler för något som åter-

kommande sker så som regelbundna förlopp, obligatoriska uppgifter och tids-

rytmer. I detta upprättande av regler och förordningar menar Foucault (2003) 

att disciplineringen är ett faktum och att dem som underordnas ställs inför att 

följa det som anses normalt och homogent. Homogenisering beskriver Tullgren 

(2003) och menar att barn ofta disciplineras att leka önskvärda lekar och att de 

också bestraffas om de avviker från normen. Barnen blir styrda och kontrolle-

rade att passa in i en homogen grupp med förväntningar på ett önskvärt bete-

ende. Ett exempel på bestraffning är uteslutande tekniker så som att barn som 

inte agerar utefter det som är en önskvärd lek får tillsägelser av fördömande 

karaktär. Vissa gånger med en lekfull framtoning och andra med mer sträng at-

tityd. Foucault (2003) menar fortsättningsvis att makt inte enbart ska ses ur en 

negativ synvinkel som något hämmande, utan som en produkt som ger oss kän-

nedom om vårt samröre människor emellan, där makt är något som sker i verk-

ligheten.  

 

Att rutiner i förskolan påverkar barns möjlighet till delaktighet och inflytande 

skriver Johannesen och Sandvik (2009). De menar att rutiner innebär trygghet 

och är en viktig ramfaktor för förskolans verksamhet. Detta till trots kan det ses 

som ett hinder för barnens inflytande. Mycket av det barnen ger uttryck för me-

nar författarna får stå åt sidan för det som struktureras upp under dagen och 

som påverkas av tid och rum. De menar vidare att förskolans personal kanske 

är dem som egentligen behöver den trygga ramen av rutiner för att kunna för-

hålla sig till den hektiska vardagen som också innebär krav på att de ska utföra 

ett bra jobb i enlighet med diverse styrdokument etc. En form av rutin som på-

verkar barns lek under dagen beskriver Ekström (2007). I författarens avhand-

ling har det framgått att äldre barn måste anpassa sig till de yngre barnens be-

hov, så som exempelvis de barn som vilar. Graden av frihet blir här påverkad 

utav att de vakna barnen endast kan välja att leka där de sovande barnen inte 

blir störda. Ekström (2007) menar att barnen dessutom får anpassa leken till den 

”lugnare” varianten av lek som anses stillsam och tystlåten. En annan aspekt 

som framgick var att de yngre barnens behov sågs på bekostnad av de äldre, då 

personalen får sätta de yngre barnens trygghet framför de äldre barnens behov 

av stimulans och uppmärksamhet. Även de äldre barnens lekutveckling drab-

bades, detta framgick då tillgång av materialet anpassats utefter de yngre bar-

nen. 

 

Att fostras till framtida samhällsmedlemmar hör också till de institutionella 

aspekter som tas i beaktande i förskolan. Förskollärare i Ekströms (2007) av-

handling vittnar om hur social fostran är en central del för att gynna barns 

grundläggande förmågor, så som empati, hänsyn samt uppvisande av respekt 

för varandra. Vidare menar Ekström (2007) att förskolan också har som uppgift 

att fostra barnen för sin vidare skolgång. Författaren lyfter fram en motsättning 



  

 

 

 

som består i att förskolan å ena sidan menar att de sätter barns ägande av akti-

viteter och barns självkontroll i första rummet men å andra sidan hävdar att barn 

behöver ramar och gränser där vuxna kontrollerar innehållet som till mångt och 

mycket präglas av ett pedagogiskt lärande, vilket knyts samman med det som 

sägs ska vara nyttigt för barnen som en skolförberedelse. 

 

Förskolans miljö 

Hur förskolans fysiska miljö påverkar barns handlingsutrymme i leken har fors-

kats kring av bland annat Eriksson Bergström (2013) i avhandlingen Rum, barn 

och pedagoger. Om möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska miljö. Studiens 

centrala syfte var att studera den fysiska miljön och mer specifikt hur den orga-

niserar och strukturerar barns aktiviteter. Mer ingående syftar studien till att 

undersöka vilka möjligheter, begränsningar, regleringar eller styrningar av 

barns aktiviteter som kan komma till uttryck i relation med den fysiska miljön.  

Studiens resultat visar på att i förskolemiljöer där personalen prioriterar ordning 

och struktur i miljön ges det mindre utrymme för barns inflytande och hand-

lingsmöjligheter. Hur barn ges möjlighet att agera i förskolans miljö beskriver 

också De jong (2010). Den pedagogiska miljön skriver författaren om som ett 

villkor för barns identitets- och subjektskapande som påverkas genom organi-

sering av tid, rum och material. Vidare beskrivs att miljöerna även kan signalera 

verksamhetens barnsyn. Aspekter som spelar in menar författaren är bland an-

nat tillgängligheten av material, dagsrutiner och möjligheten för barnen att 

agera själva.  I Eriksson Bergströms (2013) studie framkom att en mindre förut-

bestämd miljö visar sig uppmuntra och stimulera barnen till att förhandla och 

resonera kring den fysiska miljöns olika möjligheter.   

 

Någonting som kom till uttryck i Eriksson Bergströms (2013) studie var att pe-

dagogerna efterfrågade en form av övervakning av de olika rummen. Det peda-

gogerna gav uttryck för var att de upplevde svårigheter med att låta barnen vara 

själva i stängda rum. I resultatet lyfter författaren en aspekt av miljöns påverkan 

på barns lek som går att länka samman till de vuxnas övervakning. Det framgår 

nämligen ett mönster av att barns fria lek många gånger utspelar sig i hallen 

eller i sådana rum där det oftast inte förekommer en stor variation och utbud av 

material. I samband med detta framgår det att barnen då befinner sig i ett annat 

rum än pedagogerna. Vidare koppling går att göra till det Sandberg och Vou-

rinen (2008)  lyfter som barns hemliga lekmiljöer och vikten att inte bli sedd. 

Författarna menar att det är de små ytorna såsom en vind, en låda eller ett litet 

rum som är förknippade med barns känslor av självbestämmanderätt och av-

skildhet samt som ett skydd från vuxnas värld.  I avhandlingen Den välreglerade 

friheten: att konstruera det lekande barnet författad av Tullgren (2003) visar studien 

på liknade mönster att barn drar sig undan för att komma undan den reglering 

som sker i närvaron av pedagogerna. Dessa platser benämns i avhandlingen 

som ”frirum” och Tullgren menar att det inte enbart är något som konstruerats 

av barnen utan också av pedagogerna. En förklaring till detta menar författaren 



  

 

 

 

är att det behövs rum för barnen att ”rasa av sig” med minimal övervakning av 

de vuxna.  

 

Barnperspektiv 

Från 1960-talet och framåt har det skett en avgörande förändring av barnsynen 

inom den internationella barnforskningen, som kan liknas vid ett paradigm-

skifte. Forskares grundläggande uppfattningar om vad barn är och hur deras 

utveckling går att förstås har i och med empiriska undersökningar lett till en 

perspektivförändring (Sommer, 2005). Detta paradigmskifte är något som både 

Pramling Samuelsson m.fl. (2011) och Sommer (2005) lyfter. Synen före detta 

skifte beskriver Pramling Samuelsson m.fl. (2011) som ett icke-empatiskt vuxen-

perspektiv som kännetecknades av den vuxnes auktoritära roll och strikta disci-

plin. Barnsynen före 60-talet är något som även Sommer (2005) redogör för i 

uttrycket ”Det bräckliga barnet” (s.36). Den tidigare synen beskriver författaren 

vidare som en föreställning om att barnet var sårbart, utsatt och primärt bero-

ende samt att barnets förmåga underskattades. Detta är något som skiljer sig 

avsevärt från dagens sätt att se på barnet vilket är tydligt utifrån den gällande 

läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2011) som bygger på att se barnet 

som kompetent. Även Johannesen och Sandvik (2009) betonar hur förskolan 

idag ser på barnet med en ny blick. Författarna benämner det som en kompe-

tensdiskurs inom förskolan där synen på ett starkt och initiativrikt barn tagit 

plats. Både Sommer (2005) och Pramling Samuelsson m.fl. (2011) lyfter det mo-

derna samhällets ”förhandlingskultur” vilket till skillnad från den tidigare barn-

synen bygger på att nå framgång genom att samarbeta, utbyta åsikter, argumen-

tera samt anstränga sig för att förstå andras perspektiv. Den förändrade synen 

på barnet har enligt Pramling Samuelsson m.fl. (2011) lett till en uppfattning om 

att se barn som jämlika samhällsmedborgare. Utifrån detta synsätt menar förfat-

tarna att barn ses som jämlikar oberoende av att vuxnas och barns kompetens 

och utveckling skiljer sig.  

 

Barnperspektiv som begrepp är mångtydigt och många gånger diffust i den be-

märkelsen att det står i beroende till vilket sammanhang det används i samt att 

det finns flera olika teorier för vad det innebär. Barns perspektiv definieras av 

Pramling Samuelsson m.fl. (2011) som ett ”inifrånperspektiv” och ett samlat be-

grepp för barns erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin egen livsvärld. 

Genom att föra samtal med barn där de tillåts sätta ord på sina tankar och åsikter 

går det att få en bild av deras uppfattningar om ett visst fenomen.  Att inta ett 

barnperspektiv förklaras däremot av författarna som ett ”utifrånperspektiv” där 

vuxna skapar sig en förståelse av barns erfarenheter, uppfattningar och hand-

lingar genom att tolka och analysera barn.  

 

 I Arnérs (2006) avhandling som behandlar ämnet barns inflytande och pedago-

gers förhållningssätt till barns initiativ lyfts exempel på tillfällen där pedago-

gerna har förmågan att inta ett barnperspektiv och vilka effekter det ledde till. I 

studien ombeds pedagogerna som deltar att i situationer som de annars skulle 



  

 

 

 

besvara barns initiativ med ett ”nej”, istället bemöta med ett ”ja”. Anledningen 

till att den här övningen var utformad på det här sättet var för att pedagogerna 

upplevde att de ofta sa ”nej” per automatik och att detta skulle utmana pedago-

gerna att inta olika perspektiv och lyssna till barnens idéer. Effekten av pedago-

gernas öppenhet i denna studie gentemot barnens initiativ visar på möjlig-

heterna till utveckling av den interaktion och lek som barnen hade påbörjat. Stu-

dien visar på att de deltagande barnen blir förvånade över att de får positiv res-

pons över deras initiativ och Arnér (2006) menar att det kan bero på att de van-

ligtvis inte får möjlighet till inflytande i samma utsträckning. I ett av exemplen 

där pedagogerna säger ja istället för nej handlar det om att barnen vill använda 

sina egna medhavda sparkcyklar istället för förskolans. Till saken hör att det 

finns en regel, som pedagogerna menar har gått i arv i verksamheten, där det är 

förbjudet att använda egna medhavda cyklar. Den här övningen ledde till att 

pedagogerna lyssnade in barnens initiativ och tillät användningen av de egna 

sparkcyklarna. Det fördes ett resonemang pedagogerna emellan där de menade 

att om det blir ett problem med cyklandet så får de fundera med barnen hur de 

ska komma fram till en lösning. En av pedagogerna uttryckte:  

 
Barn och vuxna ska lyssna till varandra, till varandras åsikter och argu-

ment. Väga dem mot varandra och komma fram till en lösning som 

känns bra för gruppen, individen och som fungerar i dagsläget (det som 

går att göra ena dagen kanske av olika anledningar inte passar nästa). 

Det är inte alltid den vuxne som har rätt. (Arnér, 2006, s.56) 

 

Pedagogernas förmåga att lyssna in barnen visar på att de försöker se och förstå 

händelsen ur ett barnperspektiv.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

I vår uppsats har vi valt att inte utgå från något specifikt perspektiv eller någon 

särskild teori när vi analyserat resultatet. I bakgrunden och den forskning vi lyft 

återfinns däremot Michel Foucaults (2003) teori om makt samt barnperspektivet 

(Johannesen & Sandvik, 2009; Sommer, 2005; Pramling Samuelsson m.fl., 2011). 

Detta för att synliggöra vår problemformulering vidare i diskussionen. Det syns 

dels i hur vi lyfter fram makt-teorin samt även barnperspektivet och de barnsy-

ner som kännetecknar framförallt det nya århundradets syn på det kompetenta 

barnet senare i diskussions-delen. 

 

Kunskapslucka 

I tidigare ovannämnd forskning synliggörs barns inflytande på olika vis. Barns 

inflytande i den fria leken anses av Canning (2007), Markström (2005) samt 

Wood (2014) vara begränsade av diverse faktorer i förskolan. Den fria leken me-

nar författarna inte lever upp till namnet. Vad som däremot inte har hittats i vår 

sökning efter forskning i ämnet, är vad barnen har för syn på sitt eget inflytande 

i den fria leken. Vi ser det av särskild vikt att lyfta fram just barnens syn. Detta 

motiverar vi särskilt med tanke på den barnsyn som råder i förskolan och som 



  

 

 

 

enligt Johannesen och Sandvik (2009) Sommer (2005) och Pramling Samuelsson 

m.fl. (2011) menar betonar barnet som kompetent. Men också det faktum att bar-

nens fria lek i dess mening som fri framställs som långt ifrån just fri i tidigare 

forskning (Canning, 2007; Markström, 2005; Wood, 2014). Främjas barnen till att 

vara kompetenta aktörer som får utrymme att ha inflytande över som i det här 

fallet deras fria lek? Hur vet vi att det är reellt inflytande barnen har över sin fria 

lek och vilka aspekter är det som påverkar detta? För att kunna ta tempen på 

våra frågor vill vi fråga barnen detta. Vad är det barnen själva uppfattar ur deras 

perspektiv angående att få utrymme att bestämma över deras tid på förskolan 

och den fria leken?  

 
 



  

 

 

 

Syfte 
Syftet med studien är att tolka barns uttryck för vilket inflytande de uppfattar 

sig ha i den fria leken. Vi vill även tolka vad barnen uppfattar påverkar deras 

inflytande.  

Frågeställningar: 

 Vad uttrycker barnen att de har inflytande i respektive inte inflytande i, 

i den fria leken? 

 Vilka aspekter uttrycker barnen möjliggör eller begränsar deras infly-

tande i den fria leken? 

 



  

 

 

 

Metod 
I detta kapitel kommer vi att presentera och motivera för det metodval och urval 

vi gjort. Följaktligen redogör vi för de etiska överväganden vi tagit ställning till 

samt för den process som analysen inneburit. Vi redogör även för val av begrepp. 

I vår avslutande rubrik av detta kapitel presenteras vår metoddiskussion.  

 

Val av metod 

Med anledning av att syftet med den här studien är att tolka barns uppfattningar 

så har empirin samlats in genom videofilmade kvalitativa semistrukturerade fo-

kusgruppsintervjuer med barn. Ahrne och Svensson (2011) lyfter de kvalitativa 

metoderna som ett samlat begrepp för de tillvägagångssätt som syftar till att 

fånga in människors tankar och uttryck för olika fenomen. Fokusgruppsinter-

vjuer innebär enligt Dahlin Ivanoff (2011) att människor möts och diskuterar 

olika aspekter av ett ämne. Genom denna metod menar författaren att delta-

garna i intervjun skapar sig ett vidare perspektiv av fenomenet som är aktuellt 

eftersom att de samtalar och utbyter tankar och idéer med varandra. Även Tjora 

(2012) lyfter fördelarna med att utföra intervjuer med flera informanter samti-

digt. Författaren menar att det då medför en trygghet och känsla av samhörighet 

till skillnad från när informanten är själv om att delge intervjuaren information 

om samtalsämnet. En annan väsentlig aspekt som Tjora (2012) lyfter är att flera 

människors uppfattningar lyfts där och då i interaktionen ansikte mot ansikte 

vilket vi anser har varit värdefullt att ta fasta på med tanke på den tidsram vi 

haft.  

 

En anledning till varför vi valde den här metoden var för att vi ville komma ifrån 

den fokusering och stelhet som kan uppstå när intervjuaren och informanten 

sitter mitt emot varandra och frågar respektive svarar. När vi valde metod hade 

vi därför det i åtanke. Med inspiration från Almqvist och Almqvist (2015) har vi 

utfört intervjuer med barn och till vår hjälp har vi haft dockor och fiktiva scen-

arion (se bilaga 3). De författare som vi lät oss inspireras av utförde barngrupps-

intervjuer med handdockor för att på ett avslappnat sätt samtala med barn om 

utvalda ämnen. Med handdockorna skapade de olika scenarion där både de som 

intervjuade och barnen fick agera utifrån vuxenrollen och barnrollen (En mer 

ingående beskrivning av vår metods genomförande presenteras i nästa stycke). 

Att använda sig av dockor eller handdockor i samtal med barn är något som 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) menar kan vara till stor hjälp och 

underlätta barns förmåga att leva sig in i det samtalet handlar om. Med den me-

toden vi valde att använda var det en av våra ambitioner då det innefattade att 

vi ”målade” upp scenarion via rollspel för barnen som de kunde känna igen sig 

i. Att använda sig av en konkret och för barn känd händelse/upplevelse är något 

som Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) anser gynnar barnets förmåga 

att reflektera och samtala. Varför vi valde att använda oss av för barnen redan 

kända händelser/upplevelser, var för att underlätta för barnen att samtala och 

reflektera i intervjun.  



  

 

 

 

 

Vi valde att videofilma intervjuerna därför att vi ansåg att det skulle underlätta 

vår analys. För att komma åt kroppsspråk och interaktion mellan intervjudelta-

garna menar Ahrne och Svensson (2011) att videoinspelning är en bra kombi-

nation med ljudinspelning då det möjliggör en mer fördjupad analys. Vi valde 

därför att videofilma samt att spela in ljudet på en diktafon. Vi utförde inter-

vjuerna tillsammans för att förhindra att själva formen och förutsättningarna för 

intervjun skulle skilja sig åt. Vi såg det även som en tillgång att en av oss ansva-

rade för att ge barnen instruktioner och samtala samtidigt som den andra skötte 

det praktiska runt om kring.  

 

Genomförandet av intervjuerna 

Själva utförandet av studien tog sin början i att vi gjorde en pilotstudie som blev 

väldigt lyckad. De följande sex intervjuerna utfördes utifrån samma planering 

samt etiska överväganden och vi har därför valt att ta med pilotstudien i resul-

tatet. Processen började med att vi skickade ut missiv över mejl till utvalda för-

skolechefer (se bilaga 1). Vi nämnde där att vi skulle höra av oss ett visst datum 

och en viss tid. Förskolecheferna gav sedan klartecken till oss att kontakta deras 

verksamheter. Steget där efter blev att informera pedagoger, föräldrar och barn 

om vår studie samt att dela ut samtyckesblanketter (se bilaga 2). Efter ytterligare 

klartecken från dem så utfördes studien under fyra dagar.  

 

Något vi såg som en viktig aspekt i utförandet av intervjuerna var att barnen 

skulle känna sig trygga i miljön och i sällskap med oss. Vi vistades därför i deras 

verksamheter en stund innan utförandet för att bekanta oss med dem. Detta såg 

vi även som betydelsefullt för att vi skulle skapa oss en förförståelse av deras 

miljö då vi tänkte att det kunde ha betydelse för hur vi målade upp de olika 

scenarierna för barnen. I själva valet av lokal inspirerades vi av Doverborg och 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) som menar att det är viktigt att välja 

en lugn plats där man får vistas ostört eftersom att det ökar förutsättningarna 

för att barnen koncentrerar sig och inte tappar intresset.  

 
Vi presenterade tre olika scenarion med dockorna, som vi förmodade skulle ha 

bra igenkänningsfaktor för barnen kopplat till förskolans verksamhet (För en 

mer ingående beskrivning av de scenarion vi spelade upp för barnen se bilaga 

3). Efter varje scenario gavs barnen möjligheten att agera och uttrycka sig genom 

dockorna. Vi hade dockor som symboliserade både fröknar och barn. Detta för 

att barnen skulle ges möjligheten att agera både ur ett barnperspektiv och ur ett 

vuxenperspektiv i de olika fiktiva situationerna. Till skillnad från Almqvist och 

Almqvist (2015)  som i sitt genomförande använde handdockor så använda vi 

oss av dockor som går att hålla i istället för att sätta dem på händerna. Skälet till 

det var att vi tänkte att barnen då mer spontant skulle ta för sig av dockorna. 

Varför vi var angelägna om att barnen skulle ta för sig av dockorna var för att vi 

var intresserade av att se en reaktion hos barnen. Vi ville komma åt deras upp-

fattningar om vad de trodde att deras fröknar skulle säga eller hur de skulle 



  

 

 

 

agera. I kombination med dessa scenarion så ställde vi ett antal utfyllnadsfrågor 

som vi ville ha svar på (För att se de frågor vi ville ha svar på se Bilaga 4). Att 

enbart tolka barnens uttryck utifrån vad de förmedlade i rollspelet med dock-

orna, tänkte vi kunde ge ett avgränsat resultat. Frågorna visade sig ge en mer 

uttömmande dialog samt öppnade upp för att klargöra vissa frågetecken som 

uppstod. Att visa sig intresserad och uppmuntra barnen till att berätta mer om 

det de just uttryck med hjälp av frågor som ”Hur tänkte du nu?”, ”Hur kan det 

komma sig?”, ”Varför tror du det?”, ”Berätta mer!” är en teknik som Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2012) förespråkar. Detta är något som vi har använt 

oss av då vi återgått till det barnen berättat för att möjliggöra att barnen för-

djupar sig i ämnet och beskriver ytterligare deras uppfattningar.  

 

Urval 

Något som legat till grund för de urval vi gjort är att vi som utför studien bor i 

olika kommuner, varför vi av praktiska skäl kontaktat förskolor från båda kom-

munerna. Studien är gjord vid fyra olika förskolor vilka landat i sammanlagt sju 

gruppintervjuer. Vi har kontaktat förskolor där vi inte har någon arbetsrelaterad 

koppling till varken personal eller barn med avsikten att inte påverkas av någon 

förkunskap om hur saker och ting är. Den ålder vi riktade fokus mot var de äldre 

förskolebarnen och närmare bestämt femåringar, vilket utgjorde en avgränsning 

i vårt urval. Eftersom vi söker förstå barns uttryck för deras uppfattningar så 

valde vi de lite äldre barnen och just femåringar dels för att de i regel har en 

längre erfarenhet av förskolan samt att de mest troligt har ett mer utvecklat 

språk. En annan orsak till varför vi valde att avgränsa oss till enbart femåringar 

var för att det då utgjorde en åldersmässigt homogen undersökningsgrupp. 

Ahrne och Svensson (2011)  förespråkar att intervjuer bör utföras i liknande mil-

jöer och på fler än ett ställe för att ha tillräckligt med material att analysera kring 

samt för att förutsättningarna för att en variation i resultatet ska kunna skapas. 

Detta såg vi som en viktig aspekt och tog i beaktande det författarna menar när 

de påstår att det annars är svårt att redogöra för om något är speciellt för just ett 

fall eller inte, därför valde vi att utföra sju gruppintervjuer. Varje gruppkonstel-

lation bestod av tre-fyra barn blandat pojkar och flickor vilket totalt sett resulte-

rade i 25 barn.   

 

Etiska överväganden 

Vi har tagit ställning till de forskningsetiska principerna som tagits fram av ve-

tenskapsrådet. Informationskravet och samtyckeskravet har vi först och främst tagit 

i beaktande. Detta då vi haft en gemensam syn om vikten av att de intervjuade 

är införstådda i att det är helt upp till dem om de vill delta eller inte samt att det 

går att avbryta sitt deltagande när som helst om så önskas.  Ahrne och Svensson 

(2011) menar att det handlar om ett ömsesidigt förtroende där deltagarna är 

medvetna om att de är garanterade ett frivilligt deltagande. I sökandet efter vil-

liga deltagare till studien så tog vi i första hand kontakt med respektive huvud-

ansvarig vid varje förskola, nämligen förskolecheferna (Se bilaga 1: Missiv till 



  

 

 

 

förskolechef). I samband med undersökandet av eventuella deltagare till stu-

dien så har vi delgett barn och föräldrar ett informationsbrev (Se bilaga 2: Sam-

tyckesblankett) där de blivit varse om vad själva studiens ämne och syfte är, 

vilket är något som Ahrne och Svensson (2011) förespråkar. Detta gjordes för att 

erbjuda dem en chans att ta ställning till om de ville delta samt på vilket sätt de 

kunde förbereda sig på. Nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet som även för-

fattarna lyfter, är två andra aspekter vi beaktat och tagit ställning till och vi kom-

mer att skydda de deltagande barnens personuppgifter för att förhindra röjning 

av identitet. Vi har utlovat största möjliga konfidentialitet för deltagarna av stu-

dien när personuppgifter förvarats bortom obehöriga. Vårt material betraktar vi 

som extra känsligt då vi har videofilmat och spelat in barnens röster vilket med-

fört att hanteringen av materialet skett på ett genomtänkt sätt där vi enbart haft 

filmerna förvarade på ett USB-minne för att förhindra spridning till obehöriga. 

Vi har därför informerat barn, vårdnadshavare och personal om att videofilmen 

samt ljudet enbart varit för att underlätta vår analys. 

 

Analys och tolkning 

Analysen av det empiriska materialet har utförts på ett systematiskt sätt och 

mynnat ut i tre olika tolkningsled. Till att börja med så har vi transkriberat ljud-

filerna. Med inspiration från Tjora (2012) så transkriberade vi valda delar som 

vi ansåg gav svar på våra frågor och detta för att spara tid. Vår tolkning började 

redan när vi analyserade materialet för att välja ut vad som skulle transkriberas 

vilket utgjorde det första tolkningsledet. Nästa tolkningsled gjordes utifrån ett 

ställningstagande vi inspirerats av Ahrne och Svensson (2011)  där vi redigerade 

till viss del språket i det transkriberade materialet för att förhindra att resultat-

delen blir svårläst och ointressant. Transkriberingarna var sedan behjälpliga i 

nästa steg då vi såg videofilmerna jämte dessa. Detta för att i resultatet kunna 

möjliggöra ett förtydligande av det barnen gav uttryck för. När det dök upp 

något i videon exempelvis i form av ansiktsuttryck, tonfall, betoning eller 

kroppsspråk som vi tolkat det förklarar och har betydelse för det barnen ut-

tryckt, så antecknade vi det bredvid det skrivna uttalandet i transkriberingarna. 

Denna hantering av materialet upplever vi gav oss ett mer uttömmande material 

som underlättade för vår analys och bearbetning. Nästa steg i vår tolkningspro-

cess innebar att kategorisera vilket skedde enligt ”kritmetoden”. En metod som 

gick ut på att vi först färglade uttalanden i transkriberingarna utifrån de mönster 

och kategorier vi sett att materialet visat på. Fortsättningsvis klippte vi sedan ut 

de olika kategorierna och sorterade upp dem utifrån dess färger. Kategorierna 

är de som utgör resultatets olika delar.  

 

Val av begrepp 

Aspekter och faktorer är återkommande begrepp i uppsatsen och vi vill därför 

redogöra för hur vi resonerat kring dess innebörd. Aspekter är i uppsatsens sam-



  

 

 

 

manhang kopplat till det barnen ger uttryck för. Faktorer däremot står i uppsat-

sen för det som vi tolkat fram är bakomliggande orsaker till det barnen ger ut-

tryck för.  

 

Att annat begrepp vi valt att använda i vår studie är fröken. Anledningen till 

valet var för att vi upplevt att det är den titel på personalen i förskolan som 

används av barnen själva.  

 

Ett ytterligare begrepp som vi valt att använda konsekvent i resultat-delen är 

tolka. Eftersom syftet med studien innefattar att tolka barns uttryck fann vi det 

extra viktigt att vara tydliga med att det är det vi också gjort. Vi känner att det 

också ger en mer enhetlig bild av betydelsen av begreppet och utelämnar even-

tuella missförstånd kring dess innebörd.  

 

Metoddiskussion 

Vår pilotstudie anser vi har haft positiv inverkan för vårt val av metod. Detta 

dels för att vi som utförde studien inte själva hade någon tidigare erfarenhet av 

att intervjua barn, i synnerhet inte med hjälp av dockor. Men också med anled-

ning av att pilotstudien gav oss möjligheten att testa metoden innan för att se 

om den var anpassad för att ta reda på det vi efterfrågade, vilket den visade sig 

vara. För att få ut hög tillförlitlighet och god giltighet utifrån studiens syfte så 

anser vi att den valda metoden var mest lämplig. Däremot så tror vi att tillför-

litligheten skulle ökat markant om vi hade haft tid att kombinera den valda me-

toden med exempelvis observationer. Ahrne och Svensson (2011) menar att en 

av svagheterna med att enbart utföra intervjuer är att det är en spegling av ett 

samtal gjort på en viss plats, vid en viss tid, där det som sägs kan uppfattas på 

ett sätt men egentligen syftade informanten till något annat. Författarna menar 

därför att intervjuaren med fördel kan komplettera intervjun med andra meto-

der. Enligt författarna kan intervjun i sig vara bristfällig eftersom att man inte 

kan ta för givet att informanten gör på det sätt som beskrivs. I vårt fall var vi 

intresserade av barns uppfattningar vilka vi ansåg oss bäst ta reda på genom 

intervjuer. Ett bra komplement hade i vårt fall kunnat vara observationer. Fo-

kusgruppsintervjuer och observationer kan enligt Tjora (2012) likställas på så vis 

att de är båda inriktade på att generera data ur barns interaktion med varandra. 

När vi i vår studie efterfrågade barns uppfattningar av fenomenet vi studerar, 

så tänker vi att observationer hade varit ett bra komplement för att få en mer 

autentisk bild av barns uppfattningar i den fria leken och därmed ett fylligare 

resultat. Att barnen intervjuas tillsammans, är också en aspekt att ta i beaktande 

vad gäller tillförlitligheten då det kan ha medfört att barnen påverkat varandra 

i hur de svarat på frågorna, detta har vi därför tagit i beaktande och med kritisk 

blick valt bort de tillfällen som vi tyckt det varit uppenbart att barnen ”färgats” 

av varandra. 

 

Utifrån det som framträtt när vi analyserat intervjuerna så är vi däremot nöjda 

över metodvalet som resulterat i ett data som har gett oss mycket att ”bita i”. Vi 



  

 

 

 

anser att transkriberingen och den efterföljande ”kritmetoden” vi använt var 

lyckad. Inspelningen av intervjuerna samt transkriberingen ser vi som positivt 

för tillförlitligheten, då vi utifrån det kunde arbeta fram ett innehåll som sedan 

gav oss ett bra och varierat material att bearbeta.  



  

 

 

 

 Resultat  
Syftet i den här uppsatsen är som tidigare nämnt att tolka barns uttryck för deras 

uppfattningar om deras inflytande i den fria leken, samt vilka aspekter barnen 

uttrycker möjliggör eller begränsar deras inflytande. I detta kapitel kommer ut-

valda delar av barnintervjuerna att presenteras. Materialet har analyserats och 

tolkats utifrån barnens uppfattningar. Det är tre kategorier som analysen slutli-

gen landat i, nämligen institutionella faktorer och förskolans miljö samt vem bestäm-

mer? Under varje kategori beskrivs våra tolkningar av vilka aspekter som barnen 

i intervjuerna uttryckt möjliggör eller begränsar deras inflytande samt våra tolk-

ningar av hur barnen uppfattar sig ha inflytande respektive inte ha inflytande i 

den fria leken.  

 

I utdragen från intervjuerna som presenteras syns barnens uttalanden som fin-

gerade namn. Där det står I1 och I2 är det vi som intervjuar som avses. 

 

Institutionella faktorer 

I våra intervjuer med barnen och i analys och tolkning av deras uttryck för den 

fria leken har det framkommit en faktor som vi tolkar påverkar barnens infly-

tande i leken. Nämligen: förskolan som en institution. En institution som också 

har diverse aspekter att förhålla sig till så som bland annat rutinsituationer och 

regler vilka vi också fokuserar på nedan när vi belyser barns uppfattningar kring 

detta.  

 

Rutinsituationer 

Det är många uttalanden från barnen som signalerar att det finns olika struktu-

rella anledningar till hur barnen begränsas i deras inflytande. Ett av dem är de 

olika rutinsituationer som en dag på förskolan cirkulerar kring. När barnen be-

skriver deras leksituationer framkommer att mellanmål, lunch, samling och ute-

vistelse är aspekter att förhålla sig till och anpassa sin lek efter på olika sätt. Ett 

exempel berättar Sven om som handlar om just en matsituation. I det aktuella 

exemplet beskriver Sven att de inte har tillstånd att leka i en lekhall just för till-

fället då frukosten intas: 

 
För att tänk om… ja att vi ska leka med bollen i lekhallen då skulle… mot 

dörren… som är precis mittemot lekhallen där (Sven pekar mot lekhallen 

och det angränsande rummet) och så skulle bollen på där och sen studsa 

på golvet och sen komma på någons fot och så ramlar dom… så vi måste 

göra… leka där ingen kommer och äter frukost, och då kan man leka efter 

att alla har ätit frukost. (Sven) 

 
Vi tolkar Svens uttryck som att bollen studsar omkring och utgör en massa ljud 

i leken som stör dem som sitter och äter frukost. Med anledning av det får bar-



  

 

 

 

nen anpassa sin lek till utrymmen där inte de som äter frukost blir störda. Bar-

nen ger även uttryck för att de tycker regeln är bra, vilket vi tolkar som att de 

har förmågan att själva sätta sig in i värdet av att äta ostört.  

 
En annan rutinsituation är mellanmålet, som enligt barnen också gör anspråk på 

deras inflytande av den fria leken. När barnen i sin lek måste avbryta för att gå 

iväg till ”mellis” menar de att de måste plocka undan de leksaker och material 

som använts, Tyra säger:  

 
Jag brukar plocka undan innan mellis och det är inte så roligt att ta fram 

dom för då kan någon annan redan tagit dom… (Tyra) 

 
När Tyra säger ”dom” har vi i analysen av videon förstått det som att hon menar 

de leksaker som hon tidigare använt. Leksakerna kan plötsligt vara i någon an-

nans ”ägo” och leken får därför svårt att fortskrida. Vidare säger Vera något som 

vinklar denna fråga till att handla om att fröknarna bemöter deras vilja om att 

kunna bevara leken, vilket är gynnsamt för barnens inflytande. Detta genom att 

leksakerna får ”sparas” och inte alla gånger måste plockas undan: 
 

Jo ibland då vi ska äta mellis då måste vi gå, ibland kanske vi vill leka mer 

eller inte leka mer… då måste vi ändå gå, men sen kanske dom säger att vi 

måste plocka undan… men om vi vill fortsätta så säger vi till fröken att vi 

vill fortsätta med leken och inte plocka undan och då får vi det… efter mel-

lis…(Vera) 

 

Med det uttalandet får vi en förståelse för att det bland barnen finns en uppfatt-

ning om att fröknarna lyssnar till deras önskemål om att bevara leken. Detta syn-

liggörs även i ett av de rollspel vi hade med barnen under intervjuerna. Rollspelet 

tar sin utgångspunkt i ett kojbygge i hallen (för mer utförlig beskrivning av roll-

spelet se bilaga 3). Ett av barnen spelar en fröken och vi som intervjuar spelar 

barn: 

 
I2: ” Vi har byggt en koja i hallen!” 

Rakel: ”Det är dags att äta mat nu…” 

I2: ”Är det, får vi inte leka klart i kojan?” 

I1: ”Får vi ha kvar kojan i hallen?” 

Rakel, Svea: ”Ja!” 

 
I det ovanstående rollspelet syns samma uppfattning kring fröknarnas inställ-

ning till bevarandet av leken som vi också tolkar möjliggör barnens inflytande.  

 

Några fler exempel på rutinsituationer som vi tolkar påverkar barnens inflytande 

i den fria leken på olika vis framgår genom nedanstående uttalanden av barn från 

olika verksamheter:  

 



  

 

 

 

Vilan är ett exempel på rutinsituation som barnen känner att de måste anpassa 

sig till (Tyra svarar på frågan om det är något annat de vill berätta för oss om 

deras lek): 

 
Tyra: ”Att man, att man får leka det man vill och så kanske man inte får det för 

fröknarna… för då kommer dom när det är roligt och säger till… eller då kanske 

inte man vill sluta…” 

I2: ”Ibland att du inte får för fröknarna fortsätta?” 

I1: ”Varför måste du sluta leka då?” 

Tyra: ”För att det, för att… då kanske dom andra vaknar…" 
 
Samlingen är ytterligare exempel som barnen i intervjun uttrycker påverkar de-

ras lek då den får avbrytas till förmån för just samlingen (Vi samtalar kring att 

leka koja i hallen): 

 
Lovis: ”Jag vet inte, alltså när det är samling… då glömmer vi bort” 

I2: ”Ja ok, du menar tiden? Du glömmer bort att det är samling och de får 

komma och säga till?” 

 
Inomhus och utomhuslek är också en daglig rutin att förhålla sig till, vilket bar-

nen i dialogen nedan uttrycker (I dialogen nedan leker Klara fröken och Tuva 

barn i ett rollspel påhittat av barnen): 

 
Klara: ”Nu är det dags att gå in!” 

Tuva: ”Kan vi inte göra en snölykta först?” 

Klara: ”Nej, nu måste vi gå in. Nu är vi inne och leker.” 
 
Alla exempel kan förstås som tillfällen där barnen fått anpassa sig till diverse 

rutiner som finns inom verksamheten. De signalerar alla också att barnen fått 

avbryta sin lek eller ta hänsyn till aspekter som alla är kopplade till vanliga 

institutionella rutiner som i dessa fall handlar om vilan, samlingen och inom-

hus- utomhusleken. 

 

Regler  

Något gemensamt för alla intervjuer är att det genom barnens uttryck återfinns 

flertalet regler som barnen måste förhålla sig till i leken. Regler som knyter an 

till olika aspekter, så som säkerhet, omsorg, kompisregler, normer och fostran. 

Nedan följer ett exempel där vi tolkar att barnen känner att de förutsätts passa 

in i normen för deras ålder och utveckling, i scenariot leker barnen fröknar med 

hjälp av dockorna en påhittad lek:  

 
Sonja: ”Nej… nä, nu… nu är det alldeles för högt och nu får ni göra något annat” 

Linn: ”Nu får ni skärpa er” 

Sonja: ”Ja, ni ska ju börja 6-års… ja det ska ni” 



  

 

 

 

Sonja: ”Nej, nej… ni ska börja 6-års, och då måste ni vara… då måste ni inte va 

för barnsliga” 

Linn: ”Ni beter er som en bebis” 

I1: ”Brukar dom säga så?” 

Linn: ”Ja” 

 
Barnen återger här i sitt rollspel något som verkar handla om att fröknarna på-

talar med anledning av barnens ålder att det inte är lämpligt att leka lekar som 

är högljudda, vilket ger en uppfattning om en begränsning av barnens in- 

flytande. En annan anknytning till 6-års är när vi samtalar kring det dinosaurie-

scenario som vi också spelar upp i ett av rollspelen. I rollspelet spelar vi två 

köttätande dinosaurier som jagar två barn (för mer utförlig beskrivning av roll-

spelet se bilaga 3): 

 
V2: ”Nu har ju ni barn lekt den här leken inne i dockvrån, vad säger era 

fröknar då?” 

Sonja: ”Men va gör ni? Ni kan inte göra sånt där högt ljud för dom andra 

barnen vill, vill ha tyst för dom försöker läsa eller lära sig vad dom ska 

göra på skolan… ” 

Linn: ”Dom kan inte ha… dom kan inte ha lugn och ro…” 

 

I det här fallet uttrycker barnen att de får anpassa sin lek till en lek som passar 

in så det inte stör de andra barnen som sitter och ”jobbar” i det angränsande 

rummet. ”Jobbet” beskriver barnen i det här fallet är sådant som har kopplingar 

till att barnen ska börja 6-års. Barnen ger uttryck för att fröknarna istället hän-

visar sådana lekar till utomhus.  

 

Att det finns olika regler för vad som är ok i leken är väldigt tydligt, barnen 

uttrycker själva dessa som sammantaget handlar om att: inte slåss, inte skrika 

inte puttas så någon annan gör sig illa och leka lugna lekar som inte är slamsiga. 

Ett av barnen uttrycker att det är önskvärt att leka ”bra lekar” och vi ställer följd-

frågan, vad är en bra lek? 

 
Vera: ”Det är om man inte slamsar och inte slåss och om den är lugn” 

Tyra: ”Om man inte skriker så högt att någon annan får hörselskador… då 

är det en jättedum lek” 

 
Att lekarna ska vara lugna och utan spring är en genomgående regel som fram-

träder i alla intervjuer. Barnen är alla eniga och förmedlar sin uppfattning om 

det och att det handlar om att inte störa andra barn eller att inspirera andra barn 

att också börja springa runt. Ett barn beskriver sin frustration över att inte kunna 

leka en önskvärd lek då just den leken inte anses ok och svarar på en fråga om 

det finns särskilda regler för leken: 

 
Sven: ”Ja att man inte får sparkas när man ska köra karate” 



  

 

 

 

V2: ”Är det för att man inte ska göra sig illa?” 

Sven: ”Mmm… men jag gör mig inte illa… det är roligt” 
 
I Svens uttalande går att utläsa hur han tycker sig ha kontroll över att det går att 

leka karate utan att man gör sig illa. Detta strider mot hans vilja över leken och 

hans inflytande blir på bekostnad utav en regel som fröknarna satt upp för att 

inte barnen ska göra sig illa. En liknande situation återfinns i en annan intervju 

där Klas antyder att krigslekar inte är ok i de fall man använder hockeyklubbor 

som vapen. Det som skiljer sig från exemplet ovan är att det i detta fall finns 

utrymme för förhandling av leken som också tillåts i slutändan. Vi frågar Klas 

vad fröknarna skulle säga om de lekte krig? 
 

Ingenting, bara om man använder en leksak som man inte ska ha när man 

leker krig får man nej (Klas) 

 

Klas berättar också att leken är ok ifall barnen använder sina händer som vapen. 

Vilket visar på att barnen har ett inflytande över lekens innehåll och att det finns 

en kompromiss i avhandlandet av lekens regler. Att det kompromissas mellan 

barn och vuxna är ett genomgående tema vilket lyfter fram barnens röst och 

talar för att ett inflytande beaktas. Det framgår i några av barnens berättelser att 

de får lov att leka vissa önskvärda lekar, så som kurragömma och kull ibland då 

det är färre barn kvar på förskolan: 

 
Linn: ”Men på natten får vi göra det när alla gått hem” 

I1: ”Du menar när det är mörkt?” 

Linn: ”Ja, då får vi leka här inne” 

Sonja: ”Ja för då kan inga vara här” 

I2: ”När det är mindre barn (färre), är det ok då?” 

Linn: ”Ja 4 eller 3 eller 2…” 

I2: ”Varför tror ni att ni får leka det då?” 

Sonja: ”Då finns det inte några som man kan störa” 

 
I dialogen växer det fram en syn genom barnen att de regler som satts upp också 

kan frångås vid särskilda tillfällen och lyfter fram hur fröknarna möjliggör och 

lyssnar in de önskemål för lek som barnen ger uttryck för.  

 

En intressant upptäckt vi gjort när vi analyserat intervjuerna är att det finns ett 

samband med det barnen säger sig vilja leka och det vi presenterat ovan i vårt 

resultat angående just regler som barnen ger uttryck för begränsar deras infly-

tande. Citaten nedan talar för sådant som de säger sig vilja göra om de fick be-

stämma själva vad de fick leka: 

 
Göra vad man vill och volta och sånt… och göra kullerbyttor (Klara) 

Prinsessor… prinsessor som måste springa för livet! (Klara) 

Att man fick leka kurragömma inne... (Sonja) 

 



  

 

 

 

Det barnen säger i citaten signalerar sådant de uttrycker inte är möjligt just för 

tillfället. Vidare ger dem en antydan om att barnen i sin önskan om lekar får stå 

tillbaka till förmån för de regler som barnen ger uttryck har satts upp för lekar 

som anses vara springiga och stökiga. 

 
Att fostra och lära barnen på olika vis ingår i en förskollärares uppdrag, att lära 

ut värdegrunden samt förbereda barnen för ett vidare liv i samhället är kända 

uppdrag inom professionen. Hur barnen ska vara mot varandra är en sak som 

träder fram i barnens berättelser och i de svar de gett oss i intervjuerna. Att vara 

en bra kompis och ta hänsyn visade sig i många uttalanden, nedan presenteras 

några valda citat: 

 
Att man får vara med att leka och att man ska va snäll mot kompisar… och 

att man ska säga att dom får vara med (Klas) 

Och kanske inte peta i andras ögon (Wille) 

Inte skrika, inte puttas, inte slå (Noah) 

 
Det alla barnen gemensamt sätter fingret på är regler som känns självklara och 

också sådant som barnen själva höll med om var bra. Det finns dock ett undan-

tag som visar sig när vi samtalar om hur det är med frågan: får alla vara med? 

Barnen på en av förskolorna berättar att det finns en regel som innebär att om 

det kommer ett barn och frågar om de får vara med i leken så måste de säga ja, 

medan om det är två som frågar så kan de säga nej. Genom att analysera barnens 

mimik och uttryck i frågan om de tycker regeln är bra eller dålig syns att barnen 

upplever att det kan vara problematiskt ibland och något som också påverkar 

barnens lek. När vi ställer frågan om vad de skulle vilja bestämma i leken, svarar 

Svea så här: 

 
Att få leka något som man vill leka. Man vill bara leka den leken då… så 

då måste man bestämma en annan för den som vill leka den leken vill 

inte… (Svea) 

 
Det som framgår i Sveas svar på frågan kan ställas i skenet av regeln som satts 

upp om att alltid släppa in ett barn som kommer och frågar om den får vara 

med, vilket i detta fall skulle tvinga barnen till att omförhandla leken. Leken 

som Svea ger uttryck för att hon vill bestämma över får stå tillbaka för regeln 

om att tillmötesgå en ensam vän som vill leka.  

 
Att barnen fostras till att vara goda förebilder för de små barnen framgår under 

en av intervjuerna, under tiden barnen berättar om vad fröknarna förväntar av 

dem inför skolstarten så som att vara ordentliga och lyssna uppträder detta sam-

tal: 

 
Tage: ”Man ska också lära dom små barnen” 

I2: ”Ok, att man ska vara en förebild för dom mindre barnen då menar du?” 

Linn: ”Man ska inte lära dom att lära samma sak som storbarna gör” 



  

 

 

 

I1: ”Vad tycker ni om den regeln då?” 

Linn & Sonja: ”Inte bra” 

Sonja: ”Jag tycker den är bra, fast ibland inte… fast ibland när man får va på 

den avdelningen… (pekar in mot en gemensam yta som finns i mitten av för-

skolan) då vill vi sitta på ett litet tak och då om några småbarn ser då måste 

vi… ehhh… åka ner, då kanske inte vi hinner och då kanske dom ser och sen så 

provar dom då…” 

Linn: ”Då ramlar ju dom…” 
 

Barnen uttrycker här att de tycker att de får anpassa sin vilja av att klättra upp 

på taket till förmån för de små barnens säkerhet, något som vi tolkar är en fost-

ransaspekt att förhålla sig till i förskolan där hänsyn om de yngre barnen skall 

tas. Vi tolkar det som att barnens inflytande i leken påverkas.   

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har resultatet kring institutionella faktorer visat på att bar-

nen uppfattar sig ha begränsat med inflytande då de måste anpassa sig till olika 

rutinsituationer som dagligen sker på förskolan. Det som framkommer är att det 

däremot finns ett förhandlande och kompromissande mellan fröknar och barn 

för att tillmötesgå barnens önskan kring leken, vilket visar att möjlighet till in-

flytande finns. Även gällande regler framkommer det att dessa många gånger 

påverkar barnens möjlighet till inflytande i leken. Dessa visar dock barnen en 

förståelse för då de också förstår att dem är nödvändiga. Regler likt rutinsituat-

ioner är även dem något barnen uttrycker går att diskutera och kompromissa 

med fröknarna. Barnen påtalar att reglerna kan ”ruckas” på vid särskilda till-

fällen, vilket barnen påskiner och som också möjliggör ett inflytande. Att upp-

fylla normen för hur en bra lek är återfinns som en ytterligare aspekt. Att inte 

springa, inte vara för högljudda och att leka lugna lekar var sammantaget något 

barnen uppfattar som begränsande för deras lekar. En annan norm som fram-

kommit är hur några av barnen får anpassa sig till att agera utifrån vad som 

anses vara ok för en femåring som snart ska börja 6-års. Detta uttrycker barnen 

tydligt som en begränsning i deras lekande, där fröknarna sätter barnens ålder 

som en norm för hur de förväntas vara.  

 

Förskolans miljö  

Miljö och material 

I samtalen med barnen uttrycker de att förskolans miljö påverkar deras fria lek. 

En aspekt som framkommer i intervjuerna är att verksamhetens utformning av 

miljön och dess utbud/tillgång till material har betydelse för vilka lekar barnen 

erbjuds leka. Detta är något som blir tydligt när Olle uttrycker att han vill leka 

med bilar i följande konversation: 

 
I2: ”Om ni fick bestämma något mer i er lek då, vad skulle det vara då?” 



  

 

 

 

Olle: ”Att leka med bilar” 

I2: ”Finns det inga bilar att leka med nu?” 

Olle: ”Nej” 

I2: ”Men Olle, det här med bilarna. Varför finns det inga bilar?” 

Olle: ”Det är därför, de har bara kommit bort.” 

Sara: ”Ja man får inte slå dem i något, för det har många killar gjort.” 
 

Genom Olles kroppsspråk framträder en uppgivenhet och besvikelse över att 

inte längre har tillgång till bilar. En tolkning som görs utifrån konversationen är 

att barnen har behandlat bilarna på ett våldsamt sätt och inte på det sätt som det 

är förutbestämt att de ska användas på och med anledning av det så har materi-

alet plockats bort.  

 

Ett annat uttalande som visar på att materialet både begränsar och möjliggör 

barnens lek är när Klas redogör för de regler som finns när de bygger pärlplattor.  

 

Klas: ”Ja det får vi, vi får pärla när vi vill, men inte om det tar slut på pärlplat-

tor… då får man göra något annat.” 

I2: ”Brukar det ta slut på pärlplattor?” 

Klas: ”Ja det gjorde det alldeles nyss… för det var många i hyllan…” 

I1: ”Får man spara det man har börjat bygga på?” 

(barnen nickar instämmande) 

Klas: ”Men inte för länge, för då kan man… då måste man, då måste man för-

störa hela den för att man har väntat så himla länge... om det inte är något namn 

på då kan man he av hela den.” 

 

Vår tolkning av Klas yttrande är att mängden pärlplattor kan förhindra möjlig-

heten att bygga pärlplattor för att alla är upptagna. Däremot så finns det en möj-

lighet att förstöra en sparad pärlplatta om det inte finns någon namnlapp kopp-

lat till den, vilket signalerar att barnen har möjlighet att påverka deras infly-

tande.  

 

En annan tolkning som vi gör när vi analyserar materialet är att förskolans 

material i vissa fall har ett förutbestämt användningsområde där det finns regler 

för hur materialet ska användas och inte. Just i den här nedan beskrivna situa-

tionen så leder vår tolkning till att barnen haft inflytande i lekens innehåll men 

inte över det materiella som hör leken till. Detta är något som framkommer när 

Klas redogör för att de inte fått leka Krig med bandyklubbor.  

 
För då, då har man såna där vapen som klubbor (visar med kroppen som 

en bandyklubba) då… man ska ju spela med klubborna ju… inte ha dom 

som vapen. (Klas) 

 

Detta förtydligas i den här konversationen med Klas: 

 
I2: ”Mmm… men vad säger fröknarna då, om ni leker krig?” 



  

 

 

 

Klas: ”Ingenting… bara om man använder en leksak som man inte ska ha när 

man leker krig, då får man nej.” 

 

Fortsättningsvis i konversationen framkommer även att det finns fler material 

som har ett förutbestämt användningsområde vilket begränsar barnens in- 

flytande: 

 

I1: ”Om man använder leksaken på något annat sätt än vad den är tänkt till…” 

Klas: ”Då säger fröken nej…” 

I1: ”Är det så med någon annan leksak också?” 

Klas: ”Mmm… man ska inte göra det med kapla… men man får bygga med 

kapla, man får bygga bilgarage och använda bilarna…” 
 

Det verkar precis som dialogen påskiner finnas ett visst användningsområde 

även för kapla som Klas uttrycker begränsar krigsleken. Dock skall det också 

nämnas att Klas påvisar att det är kompromissbart då kapla också får användas 

till att leka med bilar vilket signalerar att barnen har inflytandet att använda 

kapla till andra lekar än att ”bara bygga”.  

 

Något som ger uttryck för att miljöns utformning begränsar barnens lek blir syn-

ligt när det framkommer att två dörrar har plockats bort på en avdelning och 

närmare bestämt in till två lekrum. Barnen visar på ett missnöje med att dör-

rarna plockats bort vilket förutom deras kroppsspråk framgår i följande konver-

sation: 

 

I1: ”Är det bättre utan dörrar?” 

Sonja: ”Nä jag tycker inte det, för att då kunde man stänga dockis så för att man 

inte kunde se…” (Dockis är ett namn på ett av rummen) 
 

Vår tolkning av det Sonja uttrycker är att när det gick att stänga dörren om sig i 

”dockis” så fick barnen vara ifred i sin lek och undan fröknarnas blickar.  

 
I1: ”Skulle man kunna leka en sån här lek om man hade en dörr till dockis?” 

(syftar till en lek som vi rollspelade i ett scenario. Se bilaga 3) 

Sonja: ”Ja för då hör inte dom andra barnen lika mycket.” 
 

Det som Sonja ger uttryck för här tolkar vi som en förståelse och en medvetenhet 

om att högljudda lekar stör de andra barnen och för att visa respekt och hänsyn 

till varandra så är det inte lämpliga lekar när det inte finns några dörrar som 

dämpar ljudet. Även Linn sätter ord på sina känslor inför att dörrarna tagits 

bort: 

 
Det känns jättetråkigt för att vi hade lugn och ro när vi hade dör-

rarna…(Linn) 

 

 



  

 

 

 

 

 

Regler kring att stänga dörren om sig i leken är något som fler barn ger uttryck 

för: 

 
12: ”Okej, får man inte stänga dörren?” 

Sara: ”Nej… man får inte stänga in sig.” 
 

I vår analys av materialet så framgår det att det finns regler för hur många man 

får vara samtidigt i ett rum. Barnen berättar att det finns skyltar som visar på 

hur många de maximalt får vara i rummen. Vera berättar: 

 
Om det är nått att, att fröken har sagt att om det är typ fem där och det ska 

vara fem… och när man kommer då kanske dom säger att nä men titta på 

skylten, man får bara vara fem och sen så blir det sex och det är för 

fullt…(Vera) 

 

Vår tolkning av det Vera ger uttryck för är att barnens inflytande i ett sådant 

fall blir begränsat på så sätt att barn kan bli uteslutna ur leken för att det är max 

antal barn i ett rum redan. Däremot så visar barnen på att det genom kompro-

misser kan ske undantag och barnens inflytande gynnas. Det framgår av det 

Vera säger nedan: 

 
Dom säger att man… ibland brukar dom säga att en till kan få vara med i 

dockis… (Vera) 

 
I vårt samtal med barnen angående att fröknarna bemöter dem i denna fråga 

både syns det i deras ansiktsuttryck och hörs på deras röster att de tycker det är 

bra att fröknarna kan frångå den bestämmelsen ibland. Vilket vi likt många 

andra fall i resultatet ser som att barnen har utrymme för förhandling kring de 

regler som ibland begränsar deras inflytande i leken. 

  

Inomhus kontra utomhus 

Något vi tolkar som en gemensam uppfattning från barnens perspektiv är att 

inomhusmiljön ger ett större upphov till regler över vilka lekar som får lekas, 

till skillnad från utomhusmiljön som vi tolkar det möjliggör för barnens infly-

tande att bestämma lekar mer fritt. Exempel kopplat till detta: 

 
Kanske såhära - Men nej, man får inte bygga koja här. Man får bygga koja 

ute, i skogen. Man kan inte bygga koja inne för att då blir det så stökigt. 

(Sonja) 

 

Och ett annat exempel: 

 



  

 

 

 

 Ja man får leka mamma, pappa, barn i lekstugan, man får springa, man får 

leka Taurus  (Klas) 

 

Även denna konversation ger uttryck för att utomhusmiljön ger barnen ett 

större inflytande: 

 
I2: ”När ni är ute och leker då, tycker ni att ni får bestämma över leken då?” 

(samstämmigt ja från barnen i intervjun) 

Klara: ”Ja, då får man springa” 
 

Något som vi tolkar är en gemensam regel, med undantag från en verksamhet, 

är att springlekar inte är tillåtet inomhus. Vi tolkar barnens uttryck, både ver-

balt och kroppsspråksmässigt, som att det finns ett missnöje och en frustration 

över att de inte får leka dessa lekar inomhus. Under en av intervjuerna säger 

Rakel: 

 
 Bara i det här rummet får vi springa. (Rakel) 

 

Detta tolkar vi visar på att barnens inflytande och intresse över lekar som sker 

inomhus till viss del gynnas men är förankrat till ett specifikt rum. Överlag syns 

ändå att ett visst inflytande kommer till uttryck via det faktum att fröknarna 

kompromissar med barnen om vad som är tillåtet. Dels i de olika rummen in-

omhus men också att det som inte är tillåtet inne är tillåtet utomhus.  

 

Sammanfattning 

I resultatets del som behandlar förskolans miljö synliggörs utifrån våra tolk-

ningar en rad av barnens uttryck för deras inflytande och icke inflytande över 

den fria leken. Dessa kommer att problematiseras vidare i diskussionsdelen. 

Sammanfattningsvis ger barnen uttryck för att det materiella utbudet samt ut-

formningen av förskolans miljö i vissa fall begränsar deras inflytande i den fria 

leken. En tolkning vi gör är att inomhusmiljön begränsar barnens inflytande 

med dels dess förutbestämdhet över vad och hur materialet ska användas på 

för sätt, samt lekar som ger upphov till mycket spring. Vissa av barnen ger ut-

tryck för att deras inflytande gynnas inomhus när det gäller springlekar inne 

men att det då är begränsat till ett avsett rum för ändamålet. Ytterligare en tolk-

ning som vi gör är att avsaknaden av dörrar samt förbud mot att stänga dörren 

om sig i leken uttrycker barnen som ett problem som begränsar deras inflytande 

och därigenom val av lek. Utomhusmiljön däremot tolkar vi utifrån barnens 

uttryck som en friare miljö där barnens inflytande i den fria leken gynnas i 

högre utsträckning.  

 

Vem bestämmer över den fria leken? 

Denna kategori väljer vi att skriva fram i resultatet då det på ett konkret sätt 

utifrån barnens uttryck visar vad de har för uppfattningar kring vem som be-

stämmer i den fria leken. Fortsättningsvis har vi utifrån deras uttryck för detta 



  

 

 

 

också kunnat tolka vilken uppfattning de har på sitt eget inflytande. På grund 

av ovannämnda kriterier anser vi att det knyter ihop de ovanskrivna kategori-

erna på ett bra sätt. I vår tolkning av det analyserade materialet från barninter-

vjuerna så framgår det en spridning kring barns uppfattningar om vilket in-

flytande de har och vem det är som bestämmer över den fria leken. Barnen ger 

dels uttryck för att det är fröknarna som ska bestämma på förskolan men sam-

tidigt så menar de på att det är barnen själva som bestämmer i sin lek. Ett ex-

empel är denna konversation: 

 
I1: ”Men när ni leker annars på förskolan, tycker ni att ni får bestämma vad ni 

ska leka?” 

Linn: ”Nej” 

Sonja: ”Ibland” 

I1: ”Ja, vad känner ni att ni skulle vilja bestämma? Är det något ni får eller inte?” 

Sonja: ”Ibland får vi inte… men jag vill att vi ska få lite vad som helst ibland. 

Fast ibland får fröknarna bestämma. Det är ju ett dagis och då ska ju fröknarna 

bestämma.” 

I1: ”Är det så att fröknarna ska bestämma?” 

I2: ”Även över eran lek?” 

Linn: ”Jaaa…” 

 
Ett annat exempel:  

 
Svea: ”Nej, det är barnen som får bestämma lekar” 

I1: ”Ja just det…” 

Svea: ”Men när vi ska sitta på mattan då kan man göra en lek i ringen... då 

bestämmer fröken.” 

 
Ytterligare ett: 

 
V2: ”Vad får ni bestämma då?” 

Lisa: ”Vad vi får leka för något” 
 

Vi tolkar det barnen ger uttryck för som att vissa av barnen upplever sig få be-

stämma över innehållet i sin lek men att det finns regler som bestämmer hur de 

ska leka. Att kontrollera ljudnivån framgår som en faktor som kontrollerar le-

ken. Detta framgår i följande exempel: 

 
Att sänka radion när vi har högt (Rakel) 

Och att sänka ljudet på rösten (Svea) 

 

Sonja skiner upp och berättar med stor glädje om en situation där hon och Linn 

spelade spel med en av fröknarna och konversationen tolkar vi visar på att bar-

nen här ges utrymme till inflytande då de får bestämma reglerna själva. När 

Sonja återberättar situationen för oss så tolkar vi utifrån hennes kroppsspråk att 

det här var något som hon uppskattade.  



  

 

 

 

 
... men när fröken tittade i regelboken och då såg hon att det var fel men 

det var roligt när vi fick göra reglerna fel och inte började om spelet. Och 

det var roligt när vi fick göra så (Sonja) 

 

 

Vera ger uttryck för en önskan om att få dansa till musik och säger: 

 
Nä för att vi brukar inte få de… men om fröknarna har en idé och dansa då 

brukar vi få det. (Vera) 

 

Detta exempel tolkar vi tyder på att barnens spontana inflytande i att bestämma 

över lekar begränsas men det visar även på att barnens intresse plockas upp i 

vuxenstyrda aktiviteter. Ett annat uttalande som vi tolkar visar på att fröknarna 

ger barnen utrymme till inflytande är när de nyfiket intresserar sig för barnens 

lek. Detta blir synligt i en av barnintervjuerna när vi samtalar kring scenario 1 

där rollspelet går ut på att det byggs en koja i hallen (för mer utförlig beskriv-

ning av rollspelet se bilaga 3). Barnen är samstämmiga när de menar att frök-

narna skulle fråga ”Vad gör ni? Vad leker ni för lek?” och vi tolkar utifrån deras 

val av tonläge att fröknarnas avsikt är att visa intresse för barnens lek. Dessa 

uttalanden nedan stärker vår tolkning om att fröknarna skulle utveckla det bar-

nen visar intresse för.  

 
Dom, dom skulle säga det, att det kanske var en bra idé och sen skulle dom 

bygga hela dagiset som en koja. (Vera) 

Jag tror att dom skulle tycka att det var en jättebra idé. (Tyra) 

…att det skulle va en bra idé. (Viggo) 

 

Vi tolkar uttalandena som att fröknarna uppmuntrar och tar till vara på barnens 

nyfikenhet i kojbygget och att de också utvecklar leken till förmån för barnens 

intresse. I och med att fröknarna enligt barnens uppfattningar inte bara tillåter 

dem utan även utvecklar barnens ide med kojan främjas också ett inflytande. 

 

Sammanfattning 

I resultatets del som behandlar vem bestämmer över den fria leken ger barnen ut-

tryck för en ovisshet angående vem som bestämmer och indirekt hur barnens 

inflytande över den fria leken ges utrymme eller inte. Det råder delade meningar 

barnen emellan, vissa påskiner och uttrycker en förnöjdhet över att det är frök-

narna som bestämmer medan andra menar på att i leken får barnen själva be-

stämma vad de ska leka. Det framgår även utifrån våra tolkningar att barnens 

inflytande emellertid gynnas på så vis att fröknarna nyfiket intresserar sig för 

barnens idéer och utvecklar dem.  

 



  

 

 

 

 Diskussion 
När vi utförde studien till vår uppsats hade vi som avsikt att tolka barns uttryck 

för vilka uppfattningar de har av sitt inflytande i den fria leken. Vi ville också 

veta vilka aspekter som påverkar att de uppfattar sig ha inflytande samt inte ha 

inflytande. Vi kommer att ställa vår tolkning av barnens uppfattningar utifrån 

studiens resultat gentemot tidigare forskning. Sedan kommer vi även sätta det i 

skenet av problemformuleringen där vi ställer oss frågande till hur fri den fria 

leken är, samt hur barnen som kompetenta aktörer i förskolan får utrymme för 

inflytande.   

 

Institutionella faktorer 

Det som bland annat framkommit som en faktor utifrån det som barnen ger ut-

tryck för, handlar om förskolan som en institution. Enligt denna faktor har per-

sonalen i sin verksamhet inte endast barnen initialt i fokus, utan har även olika 

strukturer och aspekter att förhålla sig till. Dessa aspekter ligger sedan som 

grund för att regler utformas som barnen måste följa och anpassa sig efter i sin 

fria lek. En av dessa aspekter som barnen ger uttryck för är de rutinsituationer 

som dagligen sker på förskolan. Barnen i studien återkommer vid flertalet till-

fällen till att deras lek får anpassas för att ta hänsyn till olika rutiner som exem-

pelvis att avbryta sin lek för att äta mellanmål samt när det är dags för samling 

eller ta hänsyn till barn som vilar. Både Markström (2005) och Wood (2014) me-

nar att personalen i förskolan behöver regler och rutiner för att kunna motsvara 

de krav som ställs från bland annat rådande styrdokument. Utifrån dessa plan-

eras sedan dagarna med barnens bästa i fokus. Att barn behöver äta och att små 

barn behöver vila är en livsnödvändighet och som är svåra att ifrågasätta, vilket 

också kan härledas till att barnens bästa tas omhand. Detta till trots visar barnen 

i studien ett missnöje då de uppfattar att de inte alla gånger får utrymme för 

inflytande i den fria leken.  

 

När det kommer till barns inflytande menar Johannesen och Sandvik (2009) att 

det inte alltid är jämförbart med att få bestämma. Däremot råder inom förskolan 

en syn på barn som kompetenta initiativrika aktörer som med den innebörden 

också bör få göra sig hörda på ett reellt sätt (Johannesen & Sandvik, 2009; Som-

mer, 2005; Pramling Samuelsson m.fl., 2011). Barns röster ska också lyssnas till 

samt tillmätas betydelse vilket också Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) 

lyfter fram i artikel 12 samt 13. Det Barnkonventionen ger uttryck för och det som 

Johannesen och Sandvik (2009) är inne på lyfter barns inflytande till en komplex 

nivå. Att barn behöver någon som styr deras dag och skapar rutiner och regler 

att följa känns rimligt, likafullt skall barns röster också tillmätas betydelse. Lös-

ningen på detta tolkar vi handlar om kompromisser. Utifrån barnens uttryck i 

studien har vi tolkat att fröknarnas välvilja till barnens inflytande framkommer 

genom förhandlande om regler samt kompromissande av deras önskan om sär-

skilda lekar. Detta leder till att även om barnen får anpassa sig till rutiner i för-



  

 

 

 

skolans verksamhet tas barnens röster omhand via just kompromisser. Den för-

handlingskultur som både Sommer (2005) och Pramling Samuelsson m.fl. (2011) 

lyfter blir synlig i samband med det kompromissande fröknarna visar. Där sam-

arbeta, utbyta åsikter, argumentera samt anstränga sig för att förstå andras per-

spektiv är grundstenar.  

 

Regler är ytterligare en aspekt som barnen uttrycker påverkar deras inflytande. 

Att regler har en stark position i förskolan är ganska tydligt utifrån barnens ut-

tryck i studien. Regler som att inte springa eller vara för högljudda beskriver 

dem som vanliga förhållningsregler i leken. Att reglera barns lek till ”lugna” 

eller ”goda” lekar skriver Tullgren (2003) om och att vuxna ofta har olika motiv 

för varför. I studien ger Sonja och Linn uttryck för att deras fröknar tycker att 

det blir för slamsigt med lekar som är springiga och högljudda samt att det också 

kan påverka att andra barn blir störda i deras ”jobb”, ett jobb som innebär att 5-

åringarna ska lära sig saker inför skolstarten. Ekström (2007) menar att det också 

hör till förskolans uppgift att förbereda barnen för vidare skolgång. Vilket det 

går att förstå att fröknarna på den aktuella förskolan har som avsikt med det 

”jobb” som Sonja och Linn berättar om. Däremot menar Ekström (2007) att det 

finns en motsättning i att förskolan å ena sidan ska gynna barns självbestäm-

mande samt ägande av egna aktiviteter, samtidigt som förskolan å andra sidan 

skall prägla barns tillvaro med ett pedagogiskt lärande som till mångt och 

mycket hör ihop med att barnen ska vara förberedd inför skolstart. Det är intres-

sant att göra kopplingar till problematiken som vi skriver fram inledningsvis, 

det är tydligt att det finns många motsättningar i förskolan då det kommer till 

barns inflytande kontra deras självbestämmande aktiviteter så som den fria le-

ken. Sammantaget har dessa ändå en liknelse, nämligen att det handlar om 

aspekter i förskolan som är nödvändiga för att personalen i förskolan ska kunna 

planera en dag på förskolan samt bemöta krav från diverse styrdokument. 

 

Att den fria leken är begränsad uttrycker några barn ur studien då de menar att 

de inte kan leka vad de vill med hänsyn till att vara goda förebilder för de yngre 

barnen på förskolan. I det specifika fallet går det att förstå att det handlar om de 

yngre barnens säkerhet. Att trygghet för de yngre barnen har ett företräde är 

något som Ekström (2007) också skriver fram. De äldre barnens behov av stimu-

lans och uppmärksamhet menar författaren ofta får stå tillbaka för just de yngre 

barnens trygghet. Även här skiner det igenom hur förskolans personal utifrån 

vår studie sett har flera aspekter att ta hänsyn till då de i verksamheten behöver 

utforma regler för alla barns bästa.  

 

Förskolans miljö 

Förutom institutionella faktorer finns ytterligare en faktor som barnen i studien 

ger uttryck för både begränsar och möjliggör deras inflytande i den fria leken, 

vilket är förskolans miljö. Barnen i studien uttrycker en uppgivenhet över hur 

verksamhetens utformning av inomhusmiljön är planerad. Ett exempel är i en 

av verksamheterna där barnen berättar att dörrarna till två lekrum plockats bort. 



  

 

 

 

En effekt som detta lett till utifrån det barnen uttrycker är att de inte längre kan 

leka lekar inomhus som är högljudda och ger upphov till mycket spring.  

Samtidigt som barnen ser det som ett problem så visar de på en ödmjukhet inför 

problemet och en förståelse för att de måste ta hänsyn till varandra eftersom att 

denna typ av lekar kan störa. Något som vi tolkar utifrån det barnen ger uttryck 

för är att utomhusmiljön ger utrymme för barns inflytande i större grad än in-

omhus. Detta visar sig bland annat genom att springlekar och de lekar som är 

högljudda är accepterade utomhus. Vissa av barnen uttrycker dock undantag då 

de påskiner att deras inflytande gynnas inomhus vad gäller springlekar men att 

det då är begränsat till ett avsett rum för ändamålet. Här går det återigen att 

göra en koppling till den förhandlingskultur som både Sommer (2005) och 

Pramling Samuelsson m.fl. (2011) skriver fram. Vår tolkning är att fröknarna vi-

sar på viljan att främja barns inflytande och självbestämmande i deras lek men 

att de måste förhålla sig till vad som är praktiskt möjligt i verksamheten. Genom 

att skapa kompromisser med barnen så kan barns inflytande ändå gynnas.  

 

Avsaknaden av dörrar visar sig inte vara den enskilt enda anledningen till att 

barnen inte kan stänga in sig i olika lekrum. Det framgår nämligen från ett av 

barnen i studien att det inte är accepterat att stänga dörren om sig i leken. I detta 

sammanhang går det att förstå att fröknarna vill ha uppsikt över vad barnen gör 

i sin lek. Regler kring att utestänga de vuxna från leken är något som även Er-

iksson Bergströms (2013) studie gett sken av där pedagogerna efterfrågar en 

form av övervakning. Det går att förstå de uttryck som barnen i vår studie yttrar 

som en önskan om att få vara ifred i leken för att undkomma de vuxnas över-

vakning och därmed få utrymme för att äga leken själva. Detta är något som 

Eriksson Bergström (2013), Sandberg och Vourinen (2008) och Tullgren (2003) 

resonerar kring när de lyfter barns vilja att finna ett ”frirum” där de kan leka 

ostört och undan vuxnas blickar. Pramling Samuelsson m.fl. (2011) och Dion 

(2005) beskriver ett paradigmskifte där det skett en förändring av synen på bar-

net. Förändringen har gått från att underskatta barnets förmåga till att se barnet 

som en kompetent aktör och likvärdig samhällsmedborgare (Pramling Samuels-

son m.fl., 2011; Dion, 2005). Vi ställer denna förändrade barnsyn i förhållande 

till hur barnen uttrycker sig ha inflytande över sin fria lek då vi ser att samban-

det går att förstå som komplext. Vi ser en motsättning i att barnen inte erbjuds 

leka ostört med hur barns inflytande definieras i förskolans läroplan (Lpfö 98, 

Skolverket, 2011). Där innebär inflytande bland annat att utveckla barns för-

måga att själva ta ansvar för sina handlingar. Måluppfyllelsen i sig kan generera 

effekten av barns känsla av att vara självständig och kompetent. Vi ser att en 

förklaring till att personalen inte har möjlighet att uppnå målen kan förstås uti-

från en rad faktorer som försvårar deras arbete. Wood (2014) hävdar att barns 

fria lek bör vara fri från vuxnas intrång och möjliggöra för barns förmåga att öva 

sin självkontroll. Att de vuxna hindrar barnen från att leka ostörd kan därför i 

detta sammanhang förstås som en begränsning av barnens inflytande över den 

fria leken.  

 



  

 

 

 

Tillgången till material är ytterligare en aspekt som barnen uttrycker begränsar 

deras möjligheter till att leka utifrån deras intresse. Ett av barnen uttrycker en 

önskan om att få leka med bilar, problemet är att det inte finns tillgång till några 

bilar på avdelningen. Utifrån vad vi förstår från barnens resonemang gällande 

just bilar på avdelningen, har dem plockats bort. Anledningen till detta ut-

trycker de är för att fröknarna anser att de inte lekt med bilarna på ett önskvärt 

sätt. Händelsen med att bilarna plockades bort ställer vi i skenet av det Foucault 

(2003) beskriver när han diskuterar makt. Författaren menar att makt utövas ge-

nom upprättande av regler och förordningar. Vidare förklarar Tullgren (2003) 

att barn som inte faller innanför normen av vad som anses vara en ok lek blir 

disciplinerade genom bestraffning. Det vi ser angående avsaknaden av bilar går 

att ställa i skenet av just det som både Foucault (2003) och Tullgren (2003) be-

skriver angående makt och disciplinering.  

 

Utifrån det barnen uttrycker går det att förstå att det finns en förutbestämdhet 

som bestämmer hur materialet får och inte får användas. En miljö som är mindre 

förutbestämd är något som Eriksson Bergströms (2013) studie visar på kan sti-

mulerar barn att tillsammans resonera kring miljöns olika möjligheter. I vår stu-

die uttrycker ett barn både verbalt och med sitt kroppsspråk att bandyklubborna 

inte får användas som vapen i krigslekar då de är ämnade att spela med. Denna 

situation går att förstå på ett sådant sätt att det inte är krigsleken i sig som är 

förbjuden utan det handlar om hur materialet används. De jong (2010) menar 

att verksamhetens miljö kan signalera vilken barnsyn som råder. Författaren lyf-

ter förskolans tillgång till material som ett villkor för att främja barns identitets- 

och subjektskapande. Det blir synligt även vad gäller den materiella tillgången 

att det kan förekomma kompromisser som gynnar barnens inflytande. Även här 

härleder vi till den förhandlingskultur som beskrivs av både Sommer (2005) och 

Pramling Samuelsson m.fl. (2011). Detta är något som blir synligt i vår studie 

när ett av barnen uttrycker regler som styr tillgången till pärlplattor. Vår tolk-

ning är att om alla pärlplattor är upptagna så finns möjligheten att förstöra en 

påbörjad platta om det är så att det inte finns något namn i anslutning till den. 

Effekten av en sådan kompromiss tolkar vi gynnar barns inflytande i den fria 

leken.  

 

Vem bestämmer över den fria leken? 

En tolkning vi gjort utifrån det barnen i studien uttrycker är att när vi pratar 

med barnen i termer om att bestämma i den fria leken så råder det en spridning 

av hur de uttrycker att de upplever det. En del av barnen uttrycker att det är 

fröknarna som ska bestämma och barnen instämmer då med att de är nöjda med 

det. Vilket är intressant att belysa genom att sätta i relation till makt och det som 

Foucault (2003) skriver fram angående just att makt är något som kan ses som 

en produkt av ett samröre av människor emellan. Genom att analysera barnens 

självutnämnda underordnade syn på vem som bestämmer, finner vi också sam-

tidigt hur de tycker att det är ok att fröknarna får bestämma och ha makt över 

dem. Ur denna synvinkel härleder vi till det Foucault (2003) menar med att makt 



  

 

 

 

kan ses som något positivt, vilket barnen också verkar tycka med sitt nöjda ut-

talande kring att fröknarna är dem som ska bestämma. Andra barn i studien 

uttrycker att de själva får bestämma över innehållet i sin lek men ger även ut-

tryck för att det finns regler som styr hur de leker. Detta menar vi har kopplingar 

till det Wood (2014) skriver fram angående huruvida den fria leken går att be-

trakta som ”fri” eller inte. Författaren menar att det inte går att komma undan 

vuxenstyrningen på grund av diverse faktorer så som exempelvis de mål och 

riktlinjer som styrdokumenten innefattar. Vilket vi genom vårt resultat har kun-

nat skönja genom de regler och rutiner samt miljöfaktorer som i slutändan på-

verkar barnens fria lek.   

 

Ett av barnen ger uttryck för en lustfylld situation där barnet i fråga tillsammans 

med ett annat barn och en fröken spelar sällskapsspel. Barnet beskriver situat-

ionen på så vis att de fick hitta på reglerna själva trots att fröken läste i spelreg-

lerna att det egentligen var andra regler som gällde. Vår tolkning av barnets 

kroppsspråk när detta kom till uttryck var att det var betydelsefullt för barnet. I 

anslutning till den här händelsen går det att förstå att fröknarna värdesätter bar-

nens inflytande högre än att följa förutbestämda regler för hur spelet bör utföras. 

Det Åberg och Lenz Taguchi (2005) benämner som ”hörstyrka” ser vi i detta 

sammanhang har tagits i beaktande då fröken valde att lyssna in det barnen gav 

uttryck för och lät dem ha inflytande över spelets regler. Även detta tillfälle visar 

på ett förhandlande och kompromissande som också i slutändan gynnar ett in-

flytande (Sommer, 2005; Pramling Samuelsson m.fl., 2011).  

 

Slutsats 

Barnens uppfattningar pekar mot att institutionella faktorer och förskolans 

miljö är aspekter som begränsar deras inflytande i den fria leken. Barnen ger 

däremot samtidigt en uppfattning om att de har utrymme att bestämma i sin 

fria lek. De uttrycker en uppfattning om att fröknarna lyssnar till deras önske-

mål i leken, vilket möjliggör ett inflytande. Detta kommer som uttryck genom 

de kompromisser som vi tolkat ur resultatet av studien. Vilket vi ser underbyg-

ger ett resonemang om att barnsynen med fokus på det kompetenta barnet ex-

isterar i förskolan som en förhandlingskultur. Kompromisserna ses som en del 

av att fröknarna dels lyssnar in det som barnen visar sig intresserad av samt 

även förhandlar med barnen där deras åsikter tillmäts betydelse för vad de öns-

kar göra i leken. 

Att den fria leken är fri vill vi påstå inte stämmer fullt ut. Det med tanke på den 

påverkan av just de faktorer som förskolan som en institution samt förskolans 

miljö medför. Däremot ser vi att barn ses som kompetenta aktörer då de upp-

muntras att framföra sina åsikter i förhandlingar om hur deras inflytande kan 

beaktas trots de faktorer som ovan nämnts begränsar inflytandet. 

 

 



  

 

 

 

Vidare forskning 

Utifrån denna studie har det väckts en nyfikenhet hos oss att utföra en fortsätt-

ning och utveckla frågan om barns inflytande i den fria leken vidare. Vi ser det 

intressant att återskapa scener från det barnen i denna studie uttryckt med dock-

orna och spela upp det för fröknarna i samma verksamhet. Detta för att möjlig-

göra en dialog där fröknarna erbjuds tillfälle att agera och bemöta barnens ut-

tryck. Vi tänker att det då är möjligt att använda sig av samma metod för att ta 

reda på fröknarnas perspektiv på barns inflytande i den fria leken.   
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BILAGA 1: Missiv till förskolechef 
 

Hej (förskolechef)! 

Vi är två förskollärarstudenter vid Mittuniversitetet Härnösand som för 

tillfället arbetar med vår C-uppsats. Vi undersöker nu möjligheten att få 

utföra en studie vid Er förskoleverksamhet och den åldersgrupp som vi 

inriktat oss emot är 5 åringar.  

Det vi vill studera är barns uppfattningar gällande deras inflytande i den fria 

leken. För att studera detta vill vi utföra barngruppsintervjuer med 3 

barn åt gången där även dockor kommer att användas som ett komple-

ment för att på ett avslappnat sätt kunna samtala med barnen. Vi önskar 

få Ert samtycke för att videofilma dessa situationer där vi kan utlova 

konfidentialitet för deltagarna samt avidentifiering av såväl Era barn i 

verksamheten som Er förskola. Vi kommer att tillfråga såväl barnen som 

föräldrarna om vi får deras godkännande att genomföra intervjun. Vi 

kommer då att informera dem om konfidentialitet och avidentifiering 

samt informera om att videofilmen enbart kommer att användas för att 

underlätta vår senare analys och att den självfallet inte kommer offent-

liggöras.  

Studien önskar vi utföra under vecka (14/15) och vi beräknar tidsåt-

gången till cirka 30 minuter. Vi återkommer per telefon (datum och tid) 

för att stämma av om det finns möjlighet att utföra denna studie hos Er. 

Om tiden inte passar Er så ser vi vänligen att ni hör av er för att föreslå 

ett passande tillfälle.  

Med vänliga hälsningar Frida Haarstad och Malin Thörnberg 

 

Kontaktuppgifter: 

Namn: xxxx xxxxxx 

Telefon: xxx-xxxxxxx 

Mejl: xxxx@miun.student.se 

  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

BILAGA 2: Samtyckesblankett  
 
Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter vid Mittuniversitetet i Härnösand som arbetar 

med vår C-uppsats och skall utföra en studie på Era barns förskola. 

 

Det vi vill studera är barns uppfattningar om deras inflytande i den fria leken på för-

skolan. Det är barnens uppfattningar vi är ute efter att studera och därför kom-

mer fokus ligga på det barnen säger sig uppfatta. Det är alltså inte barnen, de-

ras personlighet eller beteende vi är ute efter att studera. Den metod vi kom-

mer använda är en barngruppsintervju där vi även tänker använda dockor till-

sammans med barnen för att på ett avslappnat och bra sätt kunna ta reda på 

just deras uppfattningar.  

 

Vi hoppas att vi även får Ert godkännande att videofilma samt använda dikta-

fon för ljudupptagning då vår metod och analys av den bygger på det.  

 

Vi kommer i hela vår forskningsprocess beakta vetenskapsrådets forskningse-

tiska principer det vill säga: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentia-

litetskravet samt nyttjandekravet. Det innebär att barnen själva blir tillfrågade. 

Ni som föräldrar har delgivits information om intervjun och hur vår intervju 

går till väga, både Ni och barnen kan närhelst Ni känner avbryta deltagandet. 

Vi kommer att behandla det insamlade materialet konfidentiellt. Barns, peda-

gogers samt förskolans namn kommer kodas så att det inte kan kopplas till 

vårt arbete. Efter vi tagit vår examen kommer materialet att förstöras.  

 

Vi är tacksam om Ni lämnar svarsblanketten till förskolan senast ____ 

 

Med vänliga hälsningar/ Malin Thörnberg och Frida Haarstad 

 

Kontaktuppgifter: 

Namn: xxxx xxxxxx 

Telefon: xxx-xxxxxxx 

Mejl: xxxx@miun.student.se 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vi samtycker att vårt barn deltar i en barngruppsintervju enligt ovan beskrivna 

kriterier 

 

Barnets namn:________________________ 

Vårdnadshavares under-

skrift:__________________________________________________________ 

Vårdnadshavares under-

skrift:__________________________________________________________ 



  

 

 

 

BILAGA 3: Fiktiva scenarier 
 

Kojbygge 
I det första scenariot så agerade vi intervjuare först och främst med de fyra barn-

dockorna. Dockorna var inomhus och funderade på vad de skulle leka tillsam-

mans. Den ena fick en idé om att bygge en koja och nästa fråga för dem att ta 

ställning till var var kojan skulle byggas. Dockorna beslutade att gå till hallen 

för att får vara ifred. Väl i hallen kom de underfund med att det inte fanns 

någonting att bygga kojan av i hallen så de gick till soffan och hämtade kuddar 

och filtar. De konstruerande en koja med väggar och tag och kröp slutligen in i 

kojan. De tjoade och skrattade över att kojan var klar. I ett annat rum började 

frökendockorna att fundera var de fyra barnen var varpå en sa ”Jag går och kikar 

i hallen”. Därefter fick barnen i intervjun ta över och agera med visst stöd från 

oss.  

 

Vattenlek 
Likt det föregående scenariot började vi intervjuare att agera med barndockorna 

som i det här fallet var utomhus och lekte. De kom överens om att de ville bygga 

en snögubbe. Dessvärre var det ingen tösnö den här dagen så de tänkte att de 

kunde fråga fröken om de kunde få ta ut vatten för att prova att göra egen tösnö. 

När dockorna frågar fröken så får barnen i intervjun börja agera. 

 

 

Dinosaurielek 
I det sista scenariot är barnen inomhus och leker och funderar vad de ska ta sig 

för att leka. De får en idé om att leka köttätande dinosaurier där två av barn-

dockorna är dinosaurier och de andra två är barn. De går in i ett rum där de 

stänger dörren om sig och är ensamma i rummet. Barnen jagar varandra och 

leker sedan köttätande dinosaurier. Fröken går för att kolla vad som sker och 

härifrån fick barnen i intervjun ta över.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

BILAGA 4: Intervjufrågor 
 
 

1 Får ni leka vad ni vill? 

- Om inte, vad får ni inte leka? 

- Berätta varför tror ni att det är så? 

 

 

2 Vad får ni bestämma i er lek? 

- Vad får ni inte bestämma i er lek? 

 

3 Finns det några regler för vad ni får göra och inte får göra i leken? 

 

4 Berätta för oss, om ni fick bestämma mer om er lek.  

- Vad skulle det vara i sådana fall? 

   

 

 
 


