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Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur några barn ser på deras 
inflytande och delaktighet i den fria leken. Studien utgår ifrån ett kvalitativt 
forskningssätt där vi använde oss av fokusgruppsintervjuer och observationer. 
Resultatet visar att barnen upplevde en känsla av ett stort inflytande och att de 
var delaktiga i den fria leken. Resultatet visar även att barnen oftast var 
självständiga i den fria leken och att den fria leken avslutades på fyra olika vis 
som både var styrd av förskolepedagoger och barn. Resultatet leder till följande 
slutsatser. Inflytande och delaktighet handlar om en balans mellan barn och 
förskolepedagoger och en viktig del för att möjliggöra detta är att barnen känner 
sig trygga i verksamheten. En annan slutsats är att inflytande för barn i 
förskolan handlar om en möjlighet till att kunna påverka de individuella valen 
och att delaktighet är en känsla av att ingå i en gemenskap. 
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1. Inledning 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att verksamheten ska vila på en 
demokratisk grund, vilket visar på en betoning på det demokratiska arbetet i 
förskolan. Det är genomgående uppmärksammat genom hela förskolans läroplan att 
barn ska ges möjlighet till att vara delaktiga och få sin röst hörd och det finns även en 
egen del i läroplanen där barns inflytande lyfts fram. I en föregående studie 
undersökte vi hur en grupp förskolepedagoger såg på barns inflytande och 
delaktighet i den fria leken, där vi utgick ifrån läroplansmålet att                     
                                                    val utifrå          
                                                             ågan ska på s      
                      (Skolverket, 2010, s5). Vi har även valt att titta närmare på 
hur detta ser ut kring just den fria leken då vi under vår praktiktid och genom tidigare 
erfarenheter sett att fri lek är något som ges stort utrymme i förskolan och att den 
enligt forskning är viktig för barns utveckling och lärande (Lillemyr 2002; Davidsson 
1999; Knutsdotter Olofsson 2003). 

Då vi i tidigare studie tog ett förskollärarperspektiv ville vi forska vidare i hur 
delaktighet och inflytande i leken ser ut från ett barnperspektiv. Detta är av intresse 
då vi i resultatet av vår tidigare studie kunde se att de medverkande 
förskolepedagogerna ansåg att barns delaktighet och inflytande är av stor vikt. Enligt 
förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ska barnen ges möjlighet till att utformas till 
självständiga individer som kan ta bra beslut både för sig själva och för andra. Barnen 
ska även lära sig att skapa goda relationer med både vuxna och barn. Arnér (2009) 
menar att det därför är viktigt att barn ges ett verkligt inflytande över sin dag i 
förskolan och att förskolepedagogerna utifrån barns perspektiv skapar en meningsfull 
miljö där barnen ges möjlighet att komma till tals.  

1.1. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilken uppfattning en grupp barn har 
kring sitt inflytande och delaktighet i den fria leken. 
 
1. Hur går valet av den fria leken till? 
2. Hur genomförs den fria leken?  
3. Hur ser avslutningen av den fria leken ut? 

1.2. Begreppsdefinitioner 

Här tar vi upp de begrepp som vi anser är av stor betydelse i vår studie; fri lek, 
delaktighet, inflytande, barns perspektiv och barnperspektiv samt vad vi menar med 
förskolepedagog. För att definiera begreppen har vi lagt in vår egen tolkning av 
begreppen. 

Fri lek: För oss innebär fri lek i linje med Lillemyr (2002) och Knutsdotter Olofsson 
(2003) att barnen ges möjlighet till att leka vad de vill utifrån sin egen fantasi. En lek 
där barnen ges utrymme att skapa sina egna regler och där barnen inte begränsas på 
grund av praktiska skäl som underlättar för förskolepedagogerna. 
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Delaktighet: Med delaktighet menar vi att alla barn ska ges möjlighet att vara med 
och vara deltagande och påverka verksamheten oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder som är de sju diskrimineringsgrunderna 
(Diskrimineringslagen (SFS, 2008:567). 

Inflytande: Vi ser på detta utifrån Johannesen och Sandviks (2009) tankar om att 
inflytande handlar om att barnen får göra vilka val de vill och vara med och 
bestämma sina egna val utifrån sina intressen. 

Barns perspektiv och barnperspektiv: När vi skriver om barns perspektiv menar vi att 
de är barnens historier som är grunden till denna studie men då vi inte själva kan 
uppleva det barnen ser menar Arnér (2009) att barnens berättelser måste tolkas, 
vilket i sin tur leder till ett barnperspektiv. 

Förskolepedagog: Vi använder oss av begreppet förskolepedagog som för oss är ett 
samlingsbegrepp för förskollärare och barnskötare. Vi har valt att använda oss av det 
bredare begreppet då förskollärare inte är överrepresenterade i alla kommuner i 
Sverige ännu.  

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är disponerad i sex kapitel. Efter inledningen presenteras kapitel två som 
är bakgrunden där vi utifrån vårt syfte sammanställt tidigare forskning inom de i vår 
studie aktuella områden som fri lek, delaktighet och inflytande samt barnperspektiv. 
Vi beskriver vidare relevanta delar av förskolans styrdokument och avslutar med att 
presentera de teoretiska perspektiv vi valt att utgå ifrån. I kapitel tre har vi beskrivit 
vilken metod vi har valt, hur vi har gått till väga samt analyserat. Vi redogör även för 
de urval som vi haft och de etiska principer vi arbetat efter under studiens gång. I 
kapitel fyra redovisas resultatet där vi utifrån vår studie presenterar syftet och de 
frågeställningar vi haft och kategoriserat upp empirin efter och i kapitel fem har vi 
vidare analyserat den insamlade datan i en resultatanalys. I kapitel sex finns vår 
diskussion där vi svarat på våra forskningsfrågor i förhållande till tidigare forskning 
och teori. Här diskuterar vi även valet av metod samt förslag på vårdare forskning 
inom studiens område. Avslutningsvis finns vår litteraturförteckning samt bilagor 
med vårt intervju- och observationsunderlag. 

2. Bakgrund 

I denna del av studien återges tidigare forskning inom fri lek, delaktighet och 
inflytande samt barnperspektiv och barns perspektiv. Vi tar även upp vad Läroplanen 
för förskolan säger om berörda delar samt redogör översiktligt för det teoretiska 
perspektiv vi valt att använda oss av vid tolkningen av vår insamlade data. 

2.1. Tidigare forskning 

Här har vi sammanställt tidigare forskning under relevanta kategorier för vår studie. 
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2.1.1. Fri lek 

I förskolan ges det mycket tid åt leken, både i modern tid och ur ett historiskt 
perspektiv. I den pedagogiska verksamheten ryms det av tradition olika sorters lek, 
både fri lek och den lek som förskolepedagogen styr över. Leken hjälper barnen att 
orientera sig i miljön och är av stor betydelse för barns lärande och utveckling 
(Davidsson, 1999). Davidsson (1999) skriver vidare hur Vygotskij beskriver leken ur 
ett kulturhistoriskt perspektiv. Hon skriver att enligt Vygotskij är leken den viktigaste 
delen när det kommer till barns lärande. Barn utvecklar en medvetenhet kring 
världen, de tolkar världen så som de ser på den och spelar ut sin fantasi genom leken. 
I leken bildas en helhet av känsla, vilja och tanke och genom att barn leker 
tillsammans med varandra så utvecklar de nya kunskaper och relationer till föremål. 
Utifrån de nya relationerna så skapas nya aktiviteter och leken utvecklas. I leken så 
utvecklar barn en förståelse för olika föremål och händelser. Att barn leker och 
experimenterar är viktiga komponenter för att barn ska utvecklas i sitt lärande. 
 
Olausson (2012) skriver att hon upplever att det finns två olika slags grundlekar inom 
fri lek i förskolan. En variant av fri lek är då barnen använder sig utav materialet som 
det är tänkt utifrån ett vuxenperspektiv, exempelvis lägga pussel, göra pärlplatta eller 
använda play-doh. Den andra varianten av fri lek som Olausson beskriver är den 
leken där barnen experimenterar, undersöker och tänjer på gränserna. Den här leken 
är ofta mer fri och mer tillåtande till att gå in i en fantasi där tid och rum inte spelar 
någon roll. Olausson skriver vidare att det i den här leken krävs mer kreativitet, 
kommunikation och förhandling mellan barnen. I den första leken som Olausson 
beskriver sker det ofta samtal mellan förskolepedagogerna och barnen medan i den 
andra leken menar hon att det i stort sett inte sker någon kommunikation alls mellan 
förskolepedagogerna och barnen förutom om någon förskolepedagog behöver komma 
in och styra upp en konflikt mellan barnen. Pramling Samuelsson och Johansson 
(2009) menar att barn söker kontakt med vuxna när de antingen behöver hjälp, vill 
bli bekräftade eller när någon kompis bryter mot reglerna. Precis som Olausson 
(2012) så menar även Pramling Samuelsson och Johansson (2009) att 
förskolepedagogerna oftare är med i den fria leken då barnen exempelvis lägger 
pärlplattor eller lägger pussel men inte i fantasileken. 
 
Henricks (2015) skriver hur leken är ett stort begrepp som går att förklara ur många 
synvinklar precis som andra mänskliga engagemang. Vygotskij menar att leken 
betonas av glädje och att det är en imaginär situation (Lillemyr, 2002), vilket 
Lillemyr (2002) och Knutsdotter Olofsson (2003) benämner som ett tillstånd där allt 
är “som om”. Det är ett medvetandetillstånd där barnen skapar nya regler och det 
bara är lekens logik som gäller (Knutsdotter Olofsson, 2003). Leken är enligt Lillemyr 
(2002) en typisk aktivitet bland barn. Leken är lustfylld och spännande och uttrycker 
en inre drift, men det är också en frivillig lek som barnen själva måste bestämma om 
de vill delta i. Lillemyr menar vidare att det är karaktäriskt för leken att den ger 
barnen ett visst ansvar över aktiviteten där de skapar sin egen ordning med olika 
system och regler. Leken karaktäriseras av spänning, lustfylldhet och uttryck för 
barnens inre drift, men även av att den befinner sig på en viss plats vid en viss tid. 
Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) kan barn som lärt sig leksignalerna gå in i 
lekvärlden när som helst och leka i flera timmar. Lillemyr (2002) presenterar ett 
helhetsperspektiv av leken i fyra olika dimensioner: inre motivation, åsidosättande av 
verkligheten, inre bas för kontroll och till sist samspel. Hon menar att det första 
draget handlar om att leken drar till sig barnen naturligt då den drivs av en inre 
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drivkraft som kommer ifrån spänning och lust. I den andra dimensionen blir det 
tydligt hur barn går in i en annan värld när de leker och åsidosätter verkligheten. 
Barnen går in i olika karaktärer och skapar en trygghet i leken där de skapas en 
självkänsla som Lillemyr menar ger barnen unika möjligheter i sin utveckling. Tredje 
dimensionen är den inre bas som barnen själva bestämmer över. Barnen ges i en bra 
lekgrupp möjlighet till ett aktivt deltagande där de kan ta egna initiativ och bestämma 
sin egen roll utan att styras av sina kompisar. Det fjärde och sista draget handlar om 
samspelet och kommunikationen som skapas i lekens värld. Att kunna vara delaktig i 
leken kräver att barnen förstår sig på de olika planen av kommunikation i leken. 
Lillemyr (2002) beskriver att de måste klara av att “känna igen vad lek är, förstå 
samspelets regler, identifiera sig med temat och kunna utveckla lektemat tillsammans 
med de andra.” Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver hur leksignalerna som barn 
använder sig av inte är några korta kommandon utan snarare en inställning som 
infinner sig i leken, ett förhållningssätt som andra med samma förståelse för kan läsa 
av och själva ge sig hän till. Barnen sätter i leken sina egna regler och transformerar 
verkligheten till något annat i ett lektema, oftast tillsammans med andra men även 
individuellt. 
 
Men det finns även de barn som inte leker trots att alla barn enligt Knutsdotter 
Olofsson (2003) föds med förmågan att kunna leka. Säljö (2000) skriver att lärande 
och utveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker genom deltagande i sociala 
aktiviteter. Han menar dock vidare att barn först kan behöva vara åskådare till leken 
innan de tar sig in. Vissa barn behöver mer tid att hitta den trygghet som krävs för att 
bli deltagande, men efter att ha iakttagit leken en stund kan barnen ges den trygghet 
som behövs för att behärska leken och bli deltagande.  Knutsdotter Olofsson (2003) 
menar att anledningen till att vissa barn inte leker kan vara många men hon lyfter 
främst fram tre orsaker, bristen av trygghet, sociala problem eller att barnet inte har 
lekens verktyg. Dessa tre går ofta ihop med varandra och för att hjälpa ett barn som 
är otryggt och oroligt är det enligt Knutsdotter Olofsson (2003) viktigt att 
förskolepedagogerna är med barnen i leken och visar på hur leksignalerna fungerar. 
För barn som inte förstår sig på lekkoderna kan det vara svårt att skilja på lek och 
verklighet och där måste förskolepedagogerna komma in och stötta upp. Trygghet 
och social förmåga behövs för att leken ska utformas men de två kompetenserna är 
även resultatet av leken. Genom lek kan barn träna sin sociala förmåga och bli 
tryggare med tiden om de i samspelet ges stöd med lekens olika koder (Knutsdotter 
Olofsson, 2003). Corsaro (2003) skriver att barns lek behöver skyddas så att den inte 
avbryts och på så sätt förstörs. Barn bekräftar sin vänskap genom att leka 
tillsammans och kommentera vänskapen i leken. I förskolan händer det ofta att fler 
barn vill vara med i leken, vilket då kan leda till diskussioner och förhandlingar som 
gör att leken avbryts. Corsaro framhåller att detta kan utifrån ett vuxenperspektiv ses 
som att barnen är ovilliga att dela med sig och att samspela med varandra, men ur ett 
barnperspektiv handlar det om att skydda den lek som redan är igång. 
 
När barn leker ges det möjlighet till att skapa en ny identitet och dessa karaktärer kan 
visa upp sig i leken på olika vis. Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver fem olika 
lekpersonligheter och hur förskolepedagogerna kan arbeta med dem på olika sätt: 
Stormaren, den försiktige, förstöraren, führern och den undfallande. Den första, 
stormaren, är ett barn som har svårt att komma till ro i leken och behöver där stöd 
från förskolepedagogen med koncentrationen och bör därför placeras i mindre 
grupper där det ges möjlighet till att träna bland annat turtagning och samspel men 
även att leka ut istället för att leva ut i leken. Det försiktiga lekbarnet vågar inte lämna 
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verkligheten och ge sig in i leken och behöver därför förskolepedagogens stöd för att 
ens börja leka. Men det försiktiga barnet kan även behöva tillåtas att bara titta på i 
olika leksituationer för att sedan kanske pröva dem vid ett annat tillfälle när de 
känner till lekens regler ordentligt eller hemma i vad som för vissa barn kan vara en 
tryggare miljö. Förstöraren är ett barn som är i en period i livet med mycket känslor, 
Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver det som att barnet                            
                        Dessa barn behöver få leka ut sin smärta genom att exempelvis 
leka drake eller monster. Förskolepedagogen måste här väga upp denna utspelade 
ondska med det goda, det blir dennes uppgift att se till att det även finns exempelvis 
änglar eller feer som kan balansera upp leken. Führern är barnet som har makten i 
leken, denna lek med en som styr fungerar oftast bra tills det är fler barn som vill 
styra. Förskolepedagogen måste i denna lek själv vara deltagande för att på ett 
naturligt sätt sätta upp regler som leder till ömsesidighet och turtagande. Den sista 
lekpersonligheten är den undfallande. Den undfallande är ett barn som inte vill 
bestämma i leken och inte vågar komma med idéer. Barnet blir inte eftertraktat i 
olika leksituationer och får oftast nöja sig med en tilldelad roll som inte betyder 
särskilt mycket för lekens fortgång. Genom att förskolepedagogen kommer in i leken 
med dessa barn och styr kan den tilldela den undfallande roller som har en större del 
i leken så att barnet kan jobba upp sin självkänsla i leken och bli mer frimodig.  
 
Lillemyr (2002) menar att barn genom leken övervinner sin omvärld, då leken inte 
har några gränser och barnen kan vara vem de vill och göra vad de vill. Om inga yttre 
faktorer sätter gränserna för barns lek är det endast deras fantasi som styr. Leken blir 
en viktig grund för barns lärande och de utvecklar både social kompetens och sin 
identitet. Vidare stimulerar den språket, fantasin och barns kreativitet. Leken 
motiverar och inspirerar barn samtidigt som den ger barnen tillfälle till ett aktivt 
inflytande och delaktighet och dessa två begrepp är därför enligt Henricks (2015) av 
största vikt. 

2.1.2. Delaktighet och inflytande 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala 
utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och 
för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck 
för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten 
(Skolverket, 2010, s 12). 

Förskolan är en offentlig miljö som av förskolepedagoger ska planeras, genomföras 
och utvärderas. Johannesen och Sandvik (2009) menar att delaktighet handlar om 
gemenskap, en gemenskap som beskrivs som visad respekt och samspel samt att bli 
inkluderad oavsett vem man är. Dolk (2013) beskriver vidare hur delaktighet även 
handlar om möjligheten till aktiva val kring sin vardag i den pedagogiska 
verksamheten. Delaktighet blir på så sätt förenat med det övergripande begreppet 
demokrati, ett ord som Johannesen och Sandvik (2009) beskriver som både stort och 
svårt. De menar vidare att det inom förskolan finns en uppfattning om att delaktighet 
och inflytande till största del handlar om barns rätt till bestämmande. Detta leder 
ofta till en aktivitet där barns röster görs hörda genom röstning. Dolk (2013) liknar 
detta vid användning av valstunden som en metod att göra barn mer delaktiga och ge 
dem möjlighet att föra fram sin åsikt. Johannesen och Sandvik (2009) menar dock att 
delaktighet inte handlar om barns rätt till bestämmande utan att det är deltagandet 
som bör vara i fokus. De ser skillnader mellan självbestämmande, medbestämmande 
och delaktighet där själv- och medbestämmande handlar om en individuell situation 
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till skillnad från delaktighet som har sin grund i en gemenskap med andra. 
Delaktighet handlar inte uteslutande om att vara närvarande utan att barnen i ett 
samspel med andra med sin röst kan påverka på ett eller annat sätt. 
 
I förskolans verksamhet handlar delaktighet och inflytande enligt Johannesen och 
Sandvik (2009) om allas lika rätt till att bli hörda. Man kan enligt Williams (2006) se 
samspel som en grund för barns delaktighet. Enligt henne är samspelet och att vara 
tillsammans med andra barn det som har störst betydelse för barns livsvärld. Hon 
menar att det är i samspelet det ges möjlighet till att få testa sina sociala förmågor 
och uttrycka sina känslor för att känna delaktighet i en gemenskap. Engdahl och 
Ärlemalm-Hagsér (2010) menar vidare hur viktig delaktigheten i ett socialt samspel 
är för att barn ska utveckla de kompetenser som krävs för att verkligen kunna vara 
delaktiga. De hävdar att det annars är lätt att det utövas skendemokrati i 
förskoleverksamheten. Med detta menar de att barn görs delaktiga i processer om 
beslut genom att ges möjligheten att delta i olika möten och beslut. Men om barnen 
aldrig är införstådda med hur processen går till eller vad besluten egentligen handlar 
om är de inte på riktigt involverade och därför pågår skendemokrati. Johannesen och 
Sandvik (2009) menar att förskolepedagogerna måste ha inställningen och anse att 
barns röster är viktiga för att möjligheten att öppna upp för barns delaktighet och 
inflytande ska finnas. Det är först när barn ges möjlighet att påverka vad som händer 
i vardagen med sina egna uttryck och åsikter som de blir delaktiga på riktigt. Arnér 
(2009) skriver om hur inflytande och delaktighet idag många gånger används 
synonymt inom både forskning och vardagliga sammanhang vilket kan vara en 
bidragande faktor till att skendemokrati uppstår. Hon menar att 
förskolepedagogerna, genom att ta till vara på barns initiativ i verksamheten och säga 
ja istället för nej, visar barnen att det de säger är av stor betydelse. Hon skriver vidare 
att demokrati handlar om att visa respekt för varandra och att aktivt lyssna på 
varandras olika uppfattningar av omvärlden. Förskolepedagogerna kan på så vis 
organisera verksamheten på ett sådant sätt så att barnen ges möjlighet till att välja att 
göra saker som är meningsfulla för dem.  
 
Enligt Arnérs (2006) uppfattning kan det bli problematiskt att blanda ihop 
begreppen inflytande och delaktighet. Hon anser att inflytande handlar om att 
barnen reellt ska få vara med och bestämma över sin vardag och att 
förskolepedagogerna därför måste planera sin verksamhet utefter barnens intressen 
och idéer, medan delaktighet enligt Arnér snarare handlar om att få ta del av 
någonting som en annan person redan har bestämt. Om en aktivitet då är planerad 
utan att ta hänsyn till barnens intresse och initiativ skapas en situation där barnen 
visserligen ges möjlighet till delaktighet och blir involverade men de har inte fått 
möjlighet till inflytande. 
 
Johannesen och Sandvik (2009) anser att förskolepedagogerna måste släppa på sin 
makt över barnens vardag för att de ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande. 
Ju mer vuxenstyrda aktiviteter det är desto mindre tid finns kvar för barnens egna 
initiativ och lek. De menar vidare att förskolepedagoger ofta är i vägen för barn 
genom att ta för mycket plats och därigenom inte lämna något utrymme för barnens 
egna tankar och idéer. Enligt Säljö (2000) blir det fysiska rummet och de materiella 
förutsättningarna viktigt för att skapa naturliga samspel. Genom att komplettera 
hemmet med material som uppmuntrar till samspel kan förskolepedagogerna bidra 
till lek och kommunikation utan att aktivt närvara. Förskolepedagogerna kan i det 
fysiska rummet enligt Johannesen och Sandvik (2009) omedvetet reglera barnen i 
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det genom att placera saker oåtkomligt för barnen, genom möblering och stängda 
rum. Här bestämmer förskolepedagogerna rent fysiskt vad barnen har tillgång till 
istället för en öppen och tillgänglig miljö där barnen kan komma åt allt material och 
alla utrymmen på eget initiativ utan att behöva ta kontakt med en förskolepedagog.  
 
Johannesen och Sandvik (2009) skriver att rutiner på förskolan är något som ses som 
ett stort hinder för barns delaktighet och inflytande av många inom verksamheten. 
De lyfter frågan kring om det verkligen är barnen som behöver alla rutiner på 
förskolan eller om många rutiner finns till bara för att göra vardagen bättre för 
förskolepedagogerna. De menar att det är viktigt att alltid reflektera kring barns 
delaktighet och inflytande, lyssna på barnen och våga utmana vår egen 
förskolepedagogiska roll för att medvetet kunna arbeta för barnets bästa.   

2.1.3. Barnperspektiv och barns perspektiv 

Arnér (2009) skriver att man kan analysera situationer utifrån många olika 
perspektiv och att det har diskuterats mycket kring just barnperspektiv och barns 
eget perspektiv. Arnér (2009) ställer sig frågan om samhället är uppbyggt på ett 
sådant sätt att barnen ges chansen att höras och om de vuxnas tankesätt stämmer 
överens med hur barnen ser på saker? Arnér menar vidare att begreppet 
barnperspektiv är ett svårt begrepp, det är mångtydigt och komplext och hon skriver 
vidare att det finns en risk att begreppet bara är ett modernt ord utan något tydligt 
innehåll. Halldén (2003) menar att i diskussionen kring barnperspektiv och barns 
perspektiv handlar det om att ta fasta på vem det är som formulerar perspektivet. När 
man använder begreppet barns perspektiv så är det tolkade berättelser eller utsagor 
direkt från barnen, de utgår här helt ifrån sig själva. Pramling Samuelsson och 
Williams (2015) beskriver barns perspektiv med att barnen får representera sig själva 
genom att få komma till tals och uttrycka sina egna tankar och åsikter i sitt eget 
lärande och omsorg i förskolans vardag. Halldén (2003) framskriver att begreppet 
barnperspektiv är skrivet som ett ord och att det handlar om att man utgår ifrån ett 
barns perspektiv och tolkar det för att kunna ta tillvara på barns villkor eller verka för 
barnets bästa. Det intas då ett vuxet perspektiv på barnens berättelser. Arnér (2009) 
ställer sig frågan i diskussionen kring barnsperspektiv ifall vuxna tar möjligheten att 
se utifrån vad barnen tycker är intressant och om de utgår ifrån ett barnperspektiv i 
de situationer som är möjliga. Hon skriver att om man som vuxen vill se en situation 
utifrån ett barnperspektiv så kräver det att man bestämmer sig för att utgå ifrån det 
då det som vuxen faller sig naturligt att se situationen utifrån ett vuxenperspektiv. 
Pramling Samuelson och Williams (2015) menar här att vuxna måste göra sitt 
yttersta för att ta tillvara på barnens berättelser för att kunna skapa det bästa för 
barnen i olika situationer. Dock påstår Halldén (2003) även att ett barnperspektiv 
inte alltid behöver ha information direkt ifrån barnen då det historiskt sett sällan 
finns avtryck som visar på barnens verkliga ställningstaganden. Likaså menar 
Pramling Samuelsson och Williams (2015) att vuxna även kan grunda sitt 
barnperspektiv ur sitt kunnande om barn och på så sätt skapa en verksamhet utifrån 
barnen. 

2.2 Förskolans styrdokument 

Ett grundläggande värde i förskolan är att den vilar på en demokratisk grund vilket 
innefattar både barns delaktighet och inflytande där        barn ska ges möjlighet 
att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna                    
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(Skolverket, 2010, s 5). Det står vidare i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) att 
förskolepedagogerna ska ansvara för att barnen ges möjlighet till att ha inflytande i 
vad som sker i verksamheten och att barnen får friheten att variera sig mellan olika 
aktiviteter som de vill göra. Verksamheten ska även ge utrymme för barnens egna 
planer för att de ska kunna vara kreativa i sin lek och lärande. 

Leken bygger enligt Lillemyr (2002) bland annat på upplevelser, något som är viktigt 
både för barns lek och lärande. Erfarenheter ligger bakom uttryck som barns lust att 
lära vilket även lyfts i läroplanen för förskolan att              ska ta vara på barns 
vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmå     
(Skolverket, 2010, s 11). 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att använda oss av sociokulturella teorier då vi har som syfte att se till 
barns inflytande och delaktighet. Detta är något som vi kan relatera till 
kommunikation och samspel som utgör en stor del av det sociokulturella 
perspektivet. Våra forskningsfrågor handlar om leken som inom förskolan till stor del 
sker i ett samspel med andra barn där de lär av varandra vilket enligt oss gör det 
sociokulturella perspektivet relevant för denna studie. Vårt valda teoretiska 
perspektiv har även hjälpt oss att distansera oss själva i denna studie, med andra ord 
lägga våra egna erfarenheter och åsikter åt sidan i analysen av vårt resultat. 

2.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

I det Sociokulturella perspektivet utgår man enligt Säljö (2000) ifrån att människan 
är en biologisk person med fysiska och mentala egenskaper som är medfödda och 
bestämda redan från början i livet, så som behovet av att kommunicera. Vi valde i vår 
studie att utgå ifrån detta perspektiv då det utgörs av kommunikation och samspel 
och inte någon särskild pedagogik. Det passar vår studie där vi är ute på olika 
förskolor med olika inriktningar och pedagogisk grundsyn. Säljö menar vidare att det 
är genom kommunikativa processer som barnen blir delaktiga i både kunskaper och 
färdigheter och att detta sker i samspel med andra genom att vara intresserad och 
lyhörda i sociala aktiviteter, som i vår studie är leken. Inom det sociokulturella 
perspektivet kan leken ses som en specifik aktivitet där möjlighet till samspel med 
andra ges. Det sociokulturella perspektivet är en social teori som delvis visar på hur 
samspel skapar delaktighet och inflytande och hur dessa två är viktiga för att barn ska 
kunna delta i den fria leken (Säljö, 2012). Pramling (2015) menar att språket inom 
det sociokulturella perspektivet är det främsta verktyget. Det är genom 
kommunikation barnen kan samtala med varandra men även med sig själva i 
tänkandet. Hon menar vidare att det är i deltagandet i kommunikationen som 
lärandet förstås.  

 
Inom det sociokulturella perspektivet är varje del beroende av sammanhanget där 
verksamhetens alla delar förstås och tolkas gemensamt av människan (Engdahl & 
Ärlemalm-Hagsér, 2015). Enligt Säljö (2000) frambringar handlingar och praktiker 
varandra i den sociokulturella traditionen. Barnen handlar utifrån sina intressen och 
erfarenheter i leken, de använder kunskaper som de medvetet eller omedvetet har för 
att möta de behov som leken kräver. De pedagogiska påföljderna för perspektivet 
ligger i hur samspelet organiseras och hur barnen ges möjlighet till inflytande och 



9 

 

delaktighet av och i leken (Säljö, 2012). Säljö (2000) skriver vidare att barn utifrån 
det sociokulturella perspektivet inte kan undvika att lära i sampel med varandra. Det 
kommer naturligt i samspelet och i deltagandet i verksamheten, att möta andra barn 
och vuxna vars erfarenheter Säljö beskriver att de                     tar med sig. 

2.3.2 Horisontell och vertikal kommunikation 

Frønes refererad i Sandström (2005) skriver om barns socialisation utifrån två olika 
termer, horisontellt och vertikalt samspel. I horisontellt samspel betyder det att 
parterna är på samma nivå medan i vertikalt samspel så är en av parterna över den 
andra. Två vuxna eller två barn har oftast ett horisontellt samspel, medan en vuxen 
och ett barn oftast har ett vertikalt samspel. Uppstår en konflikt i ett horisontellt 
samspel krävs det en förhandling mellan parterna för att hitta en lösning medan i ett 
vertikalt samspel bestämmer oftast den ena partnern. Om det uppstår en konflikt i ett 
vertikalt samspel där det oftast är en vuxen och ett barn så får oftast barnet anpassa 
sig efter den vuxnes krav. Även Janson refererad i Sandström (2005) menar att ett 
samspel mellan en vuxen och ett barn till viss del alltid är vertikalt. Sandström 
skriver vidare att Janson menar att den vuxna i vissa fall kan vara horisontell i 
samspelet med barnet när det kommer till kommunikation och uppfattningsförmåga.  

2.3.3 Lek 

Davidsson (1999) skriver att enligt Vygotskij är leken den viktigaste lärandeformen 
för barn, i leken utvecklas en medvetenhet kring världen för barnen. När barn leker 
så använder de sin fantasi i handling och leker utifrån hur deras tolkning av världen 
ser ut. Han skriver vidare att i leken så reflekterar barnen över sina uppfattningar om 
världen och genom diskussion med varandra utvecklar barnen nya kunskaper. 
Johannesen och Sandvik (2009) anser att barn lär sig bäst via leken i samspel med 
andra.  

Davidsson (1999) skriver att Vygotskij beskriver barnets potentiella utvecklingszoner, 
vilket innebär att barn härmar andra barn som kan mer inom ett område så att de 
kan göra saker som ligger utanför deras kompetens och då utveckla sina egna 
kunskaper. Lillemyr (2002) menar att genom leken kan barn skapa sin egen 
närmaste utvecklingszon och vara ett huvud över sig själv i lärandet. Detta kräver att 
leken är förknippad med lust, vilket kommer ifrån att den är frivillig. Vygotskij menar 
att leken utifrån kan anses vara helt fri men att barn i sin lek skapar egna regler och 
att det även finns oskrivna regler som för många barn genom erfarenhet bara vet. 
Exempelvis att barn i låtsasleken inte äter träglassen på riktigt även om det är något 
de tycker om i verkligheten. Barn tar på så sätt grepp om lekens mening. Vygostkij 
menar vidare att leken här uppnår en inre mening där barnen kan öva sig och få 
förståelse för sociala fenomen (Lillemyr, 2002). Att man lär sig i sammanhang som är 
meningsfulla är något som det sociokulturella perspektivet står för. 

2.3.4 Den närmaste utvecklingszonen  

Arnér (2009) skriver att Vygotskij grundar sin teori i det sociala samspelet och att 
den närmaste utvecklingszonen är ett centralt begrepp i hans teori. I detta begrepp 
anses lärprocessen vara viktigare för barns utveckling än själva resultatet av 
processen. Den närmaste utvecklingszonen beskrivs vara     y                     
                                                                 (Arnér, 2009, 
s34). Vygotskij menar att barn föds sociala och att det är i samspelet med andra som 
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barnet utvecklas. Språket är en viktig del i det sociala samspelet, genom detta formas 
barns sätt att se och hur de tolkar världen (Arnér, 2009). Om barn enbart leker på 
egen hand så riskerar den lärprocessen som uppstår att inte utvecklas på samma sätt. 
Genom att förskolepedagogerna tar till vara på barnens egen förmåga och utmanar 
och ger stöd till barnen så utvecklas barnen och de behöver mindre stöd från 
förskolepedagogen i sin process allt eftersom. Vygotskij menar med andra ord att det 
är av mycket stor vikt att barn och barn men även barn och vuxna kommunicerar och 
samarbetar i leksituationer för att barn ska utvecklas på bästa sätt. Barn klarar mer 
tillsammans med vuxna eller med barn som har mer kunskap än de själva än vad de 
hade klarat om de gjorde något helt på egen hand. Säljö (2000) menar att barn lär 
och utvecklas i samspel med personer de har en nära relation till och som har ett högt 
existentiellt värde. I dessa relationer kan de i leken hitta kompetenta relationer som 
med deras erfarenheter och kunskap kan bidra till barnets utveckling och 
lärande.  Arnér (2009) skriver vidare att Vygotskij menar att det inte är samarbetet i 
första hand som har störst betydelse utan det är lärandet som barnet utvecklar genom 
samspelet i lösningen av det aktuella problemet. Att hjälpa varandra ska inte ses som 
en svaghet utan det är en utvecklingsprocess som pågår. 

3. Metod 

För att samla in data har vi valt att utgå ifrån ett kvalitativt forskningssätt, som 
innebär att forskningsstrategin lägger vikt vid processer och relationer. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss av fokusgruppintervjuer och observationer för att få fram vårt 
resultat. Wibeck (2010) beskriver fokusgrupper som en slags gruppintervju, men hon 
belyser att skillnaden mellan en vanlig gruppintervju och en fokusgruppsintervju är 
att en fokusgruppsintervju är en slags forskningsteknik. I en fokusgruppsintervju 
samlar intervjuaren in data till ett forskningsändamål.  Kvale och Brinkmann (2014) 
skriver att fokusgrupper har under senare år blivit mer populärt att använda sig utav 
vid intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att en fokusgrupp i allmänhet 
består av sex till tio personer medan Bryman (2011) skriver att en fokusgrupp består 
av minst fyra personer. Vi valde att ha fyra till sex barn i varje fokusgrupp, då vi ansåg 
att det var en bra storlek på gruppen utifrån barnens ålder. I en fokusgrupp strävar 
intervjuaren efter att skapa en tillåtande atmosfär där alla vågar framföra sina tankar 
och erfarenheter. Målet i en fokusgrupp är inte att få alla deltagarna eniga kring 
frågorna, utan alla har rätt att lyfta sin åsikt. Genom att ha en intervjuguide har vi 
minimerat risken att få ett alltför spretigt material (Bryman, 2011). Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2000) belyser att det är viktigt att intervjun blir som ett 
samtal för att barnen ska vara villiga att berätta och dela med sig utav sina tankar. 
Genom att blanda intervjun med både övergripande och specifika frågor så får man 
fram både vad barnet tänker på just nu, vilket leder till att det är barnen som väljer 
inriktning på intervjun men även svar på de frågor som man vill ha svar på. Ju yngre 
barnen är desto mer specifika frågor behöver man ställa, de yngre barnen behöver 
tydligheten för att kunna fastställa sina tankar.  För att få ut mest av svaren har vi 
använt oss av öppna frågor samt spelat in intervjuerna för att kunna analysera svaren 
i efterhand. Bryman (2011) skriver att inspelning och transkribering är bra när man 
arbetar med kvalitativa intervjuer för att få en god uppfattning om både vad och hur 



11 

 

intervjupersonen svarar på frågorna, för att sedan kunna få en bättre analys av 
resultatet. 

 

Våra observationer genomfördes inomhus i den fria leken i förskolemiljön. Vi valde 
att vara öppna i vårt tillvägagångssätt för att tydligt ta hänsyn till de forskningsetiska 
reglerna. Vi var under våra observationer en passiv observatör- som-deltagare för att 
på bästa sätt få en verklig bild av hur verksamheten fungerar i praktiken. Genom att 
vara passiva observatör-som-deltagare är vi inte aktivt deltagande i barnens lek utan 
snarare närvarande vid valet, genomförandet och avslutet av barnens lek (Bryman, 
2011). Bjørndal (2005)  skriver att när man observerar så använder man sig av alla 
sina fem sinnen och man möts av flera olika intryck ifrån sin omvärld. Han skriver 
vidare att det finns två olika slags varianter av observationer, strukturerade och 
ostrukturerade. Vi har i vår studie valt att göra strukturerade observationer där vi valt 
att titta på hur leken startar, hur leken genomförs och hur leken avslutas. Bjørndal 
(2005) skriver att strukturerade observationer utgår ifrån kvantitativ inriktad 
forskning. Syftet är i dessa observationer att vara så noggranna som möjligt och att 
bara inrikta sig på utvalda områden som är särskilt intressanta. 

3.2 Urval 

Studien är gjord utifrån ett bekvämlighetsurval där vi har intervjuat tjugofem barn i 
åldrarna två till fem år i två förskolor som vi har haft tillgång till. På båda förskolorna 
som vi har utgått ifrån så är det ålderintegrerade barngrupper. Vi har valt dessa två 
förskolor för att vi där redan har utvecklat en relation med både föräldrarna och 
barnen och anser oss kunna få en högre svarsfrekvens på missivbrevet och en bredare 
empiri. För att få ut så mycket som möjligt av fokusgruppsintervjuerna har vi satt 
ihop barngrupper strategiskt. Vi har förhållit oss till de sju 
diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder, och inte uteslutit några barn som godkänt att medverka i vår 
studie. Vi valde att utforma fokusgrupperna strategiskt för att grupperna ska vara 
relevanta för våra forskningsfrågor och ge så stor variation till vårt resultat som 
möjligt och även för att minska risken för grupptryck. Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2000) belyser att barnen i en gruppintervju påverkar varandra och att 
de kan bilda nya tankeställningar och funderingar beroende på vilka de i 
sammanhanget är tillsammans med. Som intervjuare i en gruppintervju är det viktigt 
att vara uppmärksam så att alla får komma till tals. Vi anser att vårt resultat kan bli 
generaliserbart trots valet av bekvämlighetsurval då vi gör våra 
fokusgruppsintervjuer och observationer på olika förskolor i två olika kommuner. 

3.3 Tillvägagångssätt  

Vi har för att samla in data till studien genomfört fem stycken fokusgruppsintervjuer 
med grupper på fyra till sex barn med totalt tjugofem barn. Barnen i intervjuerna är 
två till fem år gamla. För att kunna förhålla oss till de forskningsetiska reglerna så har 
vi frågat barnen om de vill vara med i våra intervjuer genom att ställt frågor som ”Vill 
du tillsammans med några kompisar prata lite med mig om leken här i          ?  
Sedan när vi har satt oss tillsammans med de barnen som fått okej från föräldrarna 
och även sagt att de vill vara med när vi har frågat dem så har vi frågat barnen ”Känns 
allt okej?” Vi förklarade för barnen att vi kommer att spela in samtalet med våra 
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mobiltelefoner för att kunna lyssna på samtalet i efterhand. För att barnen skulle 
känna att detta var okej så spelade vi först in en kort stund för att sedan lyssna 
tillsammans med barnen på det inspelade. Efter detta och det var dags att börja själva 
intervjun så sa vi till barnen ”Om ni inte vill vara med längre så går det bra att säga 
det när som helst”. Efter att intervjuerna var klara så frågade vi barnen än en gång 
om det känns bra eller om det är något de undrar över eller om de ville lyssna på det 
som vi hade spelat in. Intervjuerna genomfördes i den ena förskolan i 
personalrummet och i den andra förskolan inne på avdelningen. Vi var på våra 
respektive förskolor två halvdagar var för att genomföra våra fokusgruppsintervjuer 
med de aktuella barnen. Barngrupperna till intervjuerna satte vi samman genom att 
först utgå ifrån vilka barn som fått godkännande av föräldrarna, alla barn som hade 
fått godkännande från föräldrarna har fått delta i en intervju för att vi inte på något 
sätt skulle utesluta någon. Utifrån detta så satte vi samman barngrupperna 
tillsammans med förskolepedagogerna som gav oss råd om i vilka 
gruppkonstellationer dem trodde att vi skulle få ut mest av intervjuerna.  

Vi genomförde även femton stycken observationer med barn i åldrarna två till fem år 
på de två olika förskolorna, alla observationerna har skett inomhus och det har varit 
mellan två till sex barn delaktiga i lekgrupperna. Vi har genomfört observationer 
under två dagar på den ena förskolan och under tre dagar på den andra förskolan. 
Innan vi har startat en observation så har vi frågat barnen ”Går det bra för er att jag 
sitter här och kollar på när ni leker?” Det har gått bra för alla barnen. I 
observationerna så har vi observerat de barnen som varit med i intervjuerna och där 
med har vi fått godkänt ifrån föräldrarna att vi får observera dem.  

3.4 Etiska överväganden 

Vi har under vår datainsamling tagit hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011) vilket är de fyra 
principer som Tivenius (2015) lyfter fram att de delaktiga personerna alltid ska ha 
kännedom kring. Det har vi gjort genom att vi har informerat föräldrar och barn om 
att resultatet av intervjuerna kommer att användas till vårt självständiga arbete om 
barns inflytande och delaktighet i den fria leken. Vi har även informerat om att den 
färdiga uppsatsen kommer att publiceras på Diva-portalen. Föräldrarna har därefter 
givit oss skriftligt samtycke och barnen ett muntligt godkännande. Vi har fått godkänt 
att spela in intervjuerna och sedan transkribera dem för att kunna ge en så sann bild 
av resultatet som möjligt. Deltagarna i intervjuerna är informerade om att deras 
deltagande och den informationen de ger skyddas av konfidentialitetskravet och att 
resultatet endast kommer att användas i denna studie. Inför våra intervjuer och 
observationer lämnade vi ett missivbrev till föräldrarna i förskolorna, där vi beskrev 
vårt syfte och hur vi ska gå till väga samt hur de kan kontakta oss med synpunkter. 

3.5 Validitet och Reliabilitet 

Vi valde att använda oss av fokusgruppsintervjuer för att intervjuerna skulle kännas 
så naturliga som möjligt för barnen och mer likna ett samtal. För att ha en hög 
validitet valde vi att utföra fokusgruppsintervjuerna var för sig på de förskolor vi 
tidigare spenderat tid och redan byggt upp ett förtroende hos barnen. Genom att vi 
redan har byggt en relation till barnen minskar risken för att barnen inte ska våga 
säga vad de känner och tycker.  
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Vi utförde intervjuerna på de två olika förskolorna som vi har utgått ifrån i den miljön 
där barnen utför sin lek för att skapa ytterligare trygghet. Även hopsättningen av 
fokusgrupperna är genomtänkta för att minska risken för grupptryck eller att barn i 
maktposition, de vill säga barn som ofta vill bestämma i barngruppen ska påverka 
andra deltagares åsikter, detta är gjort utan att för den delen utesluta några barn. 
Under fokusgruppsintervjuerna använde vi oss av en intervjuguide (bilaga 1) för att 
försäkra oss om att alla barnen utgick ifrån samma frågor i vårt resultat. För att vara 
säkra på att alla barn känner att de fått vara delaktiga i resultatet och försäkra 
reliabiliteten i studien har vi efter intervjuerna ställt frågan till barnen om de anser 
sig ha varit delaktiga i intervjuerna, detta gjordes enskilt för att återigen minska 
risken att barnen svarar utifrån grupptryck eller rädsla att uttrycka sina egna tankar.  

Vi har även kompletterat våra fokusgruppsintervjuer med observationer. Bryman 
(2011) menar att detta säkerställer validiteten då forskaren kan jämföra de två 
metoderna för att se att det som sagts stämmer överens med det som sker i 
verksamheten. Under våra observationstillfällen använde vi oss av en mall (bilaga 2) 
där vi utgick från våra forskningsfrågor, detta för att försäkra oss om att vi under alla 
observationstillfällen verkligen studerar vårt syfte.  

Under studiens gång har vi gått tillbaka till vårt syfte och våra frågeställningar för att 
kunna säkerställa validiteten. Vi har tittat på studien i sin helhet för att försäkra oss 
om att vi genom hela studiens gång skriver ur ett tydligt barnperspektiv, där vi lägger 
fokus på barnens tankar och uttryck kring deras inflytande och delaktighet i den fria 
leken. För att få ett rent neutralt resultat utan egna värderingar har vi kontinuerligt 
under studiens gång kopplat tillbaka till det valda teoretiska perspektivet och vi har 
även tillsammans tolkat och analyserat våra intervjusvar genom vårt teoretiska 
perspektiv och genom det enligt Bryman (2011) skapat en intern reliabilitet. 

4. Resultat 

I det här avsnittet presenterar vi resultatet av våra fokusgruppsintervjuer och 
observationer. Vi använder oss av tre kategorier som är formulerade utifrån våra 
forskningsfrågor. 

4.1 Valet av lek 

Majoriteten av barnen i våra intervjuer anser när vi frågar vem som bestämmer över 
leken att det är de själva som bestämmer vad de ska leka för någonting på förskolan. 
Men i svaren framkommer även att det ibland är förskolepedagogernas val vad 
barnen ska göra. Några barn säger först att det är förskolepedagogerna som 
bestämmer men när vi frågar vidare på vilket sätt förskolepedagogerna bestämmer 
anser de att det egentligen är de själva som bestämmer vad de ska leka och att 
förskolepedagogerna ibland ger förslag på lekar. 
 
Valet av lek beskriver barnen görs genom att de tänker ut vad de vill göra själva, de 
berättar att de vet vad de vill leka. Ett barn berättar att  J                        
                                    ,             och ett annat barn beskriver sitt val av 
lek med orden  J                               . 
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I våra observationer inne på förskolorna kan vi se att barnen har ett stort inflytande i 
valet av lek. De blir tillfrågade av förskolepedagogerna vad de vill göra för att komma 
igång med en lek eller väljer själva efter att den planerade verksamheten är avslutad. 
Vi uppfattar det som att barnen är i en tydlig miljö inomhus där de vet vad de kan 
göra och därför har lätt att börja en lek på eget initiativ. Vi kan även se att 
förskolepedagogerna ibland hjälper barnen att tillsammans börja en lek. En 
förskolepedagog frågar exempelvis två barn efter lunchen  vad vill ni göra nu?  vilket 
leder till att barnen tillsammans väljer en lek. 
 
Vid två observationstillfällen, ett på vardera förskola, kunde vi se två barn som inte 
hittade in i leken. De gick runt på avdelningarna på de två förskolorna utan att 
uppfattas ha någon idé om vad de ville göra. Vi betraktade barnen som inte tycktes 
kunna slå sig till ro i en lek förrän förskolepedagogerna kom och hjälpte till. 
Förskolepedagogen frågade till exempel, “Vad gör du nu?” eller “Hej! Vad är du sugen 
på att leka med?” Efter stödet från förskolepedagogerna kunde vi se även dessa två 
barn hamna i varsin leksituation. 

4.2 Genomförandet 

I fokusgruppsintervjuerna och observationerna framkom det när vi frågade vad 
barnen tycker om att leka att de tycker om många olika lekar. Dessa var som bland 
annat att cykla, leka med bilar, rita, lägga pärlplatta, dansa, spela spel, leka mamma, 
pappa, barn och hund. Alla barn ansåg sig i intervjuerna vara delaktiga i leken på 
förskolan och de leker oftast självständigt utan närvarande förskolepedagoger vilket 
vi även kunde se i våra observationer. Barnen beskriver hur de får leka vad de vill på 
förskolan men berättar även att det finns vissa regler som att “vi får inte leka i 
personalrummet” eller att de inte får banka och springa runt inne “då tycker 
fröknarna att det låter för mycket”. Trots att barnen har vissa förhållningsregler på 
förskolorna uppfattar vi det som att de anser sig ha ett stort inflytande i sin egen lek 
och att det är de själva som bestämmer i leken.  
 
I observationerna såg vi att barnen på de två förskolorna är väldigt självständiga och 
själva styr över hur den fria leken ska utformas i verksamheterna. Vidare i våra 
observationer kunde vi se att förskolepedagogerna var närvarande i leken där barnen 
exempelvis satt och ritade eller lade pussel men i fantasileken var 
förskolepedagogerna endast delaktiga i leken när de uppfattade en konflikt eller 
ansåg att leken störde övriga barn i barngruppen. När några barn på en förskola 
exempelvis lekte en danslek och blev lite högljudda stängde förskolepedagogerna 
dörren om dem så att de inte skulle störa resterande barngrupp, istället för att 
avbryta leken. I en annan situation på den andra förskolan när två barn satt med en 
lärplatta blev skratten väldigt höga emellanåt, förskolepedagogerna pratade då med 
varandra och sa bland annat  de älskar verkligen det där  men samtidigt tystades 
barnen när de uppfattades som för högljudda men fick ändå fortsätta med sitt spel. 
 
Vi såg tre olika lekbeteenden i våra observationer. Det första där barnen lekte länge 
med samma sak tills det bli avbrutna av rutinsituationer, det andra var när barnen 
hoppar in och ut i olika lekar och ett tredje där barnen uppfattas planlöst befinna sig i 
rummet utan att egentligen göra någonting specifikt. Förskolepedagogerna stöttade 
barnen på båda förskolorna och hjälpte dem in i olika lekar vilket fungerade ibland 
men ibland inte. Vi såg även i våra observationer att barnen var inbjudande mot 
varandra i sin lek och lät andra barn komma till och gå ifrån leken utan problem. Ett 
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exempel från en observation var när ett barn byggde en bilbana och ett annat barn 
kom och hjälpte till för att sedan leka med bilbanan tillsammans. Det kom två barn 
till som ville vara med i leken, men de barnen byggde var sin egen bilbana vid sidan 
av. Ett exempel från en annan observation var då några barn leker kalas. Ett av 
barnen har en väldigt klar bild av hur leken ska gå till så hon sade “alla måste ha 
klänning eller kjol för det har man på kalas” och de andra barnen gick med på 
reglerna. Två barn anslöt till leken när den redan var igång vilket godtogs av de andra 
barnen, men de blir med en gång informerade om lekens regler, till exempel att de 
måste sätta på sig varsin kjol. 

4.3 Lekens avslut 

Vi kunde i våra intervjuer och observationer se fyra olika slags avslut i leken, antingen 
avbryts leken när ett barn som styr leken tröttnar och inte vill leka mera, när alla barn 
tröttnar samtidigt, för att fler barn vill vara med i en pågående lek och ett fjärde 
avslut där pedagogerna går in och avbryter, exempelvis för att det är dags att gå ut 
eller på grund av konflikter. I intervjuerna beskriver barnen hur leken avslutas “För 
då leker jag med nått annat”, “Vi säger bara vi vill inte göra det här mer” och “Det 
är jag som bestämmer att vi ska sluta leka”. De beskriver även vidare hur avslut vid 
rutinsituationer ser ut med orden  dom plingar med sin plingklocka  och  om det 
hörs något ljud i telefonen då betyder det att vi ska lämna allting och gå och sitta.  I 
våra observationer såg vi även avslut när nya barn försöker ta sig in i en redan 
pågående lek men att resultatet av detta blir att leken istället upplöses och nya lekar 
startas.  

 

När alla grupper med barn intervjuades på de olika förskolorna uppfattade vi det som 
att de tycker att det är barnen själva som har störst inflytande över när deras lek ska 
avslutas. Men i några av observationerna på de två förskolorna såg vi hur 
förskolepedagogerna kom in och störde leken när de ansåg att leken inte fungerade 
oavsett barnens uppfattning av vad som hände. Exempelvis i en observation kom en 
förskolepedagog in och avbröt leken då hon ansåg att leken var olämplig och trots att 
barnen förklarade vad som hänt tas detta inte hänsyn till utan de får fortsätta leken 
på annat vis. Ett annat exempel är när två barn satt och lade pussel tillsammans och 
två andra barn lekte bredvid. Dessa två lekar blandades till slut och 
förskolepedagogen kom in mitt i och ansåg att de störde varandra och flyttade de 
barnen som lade pussel till ett annat rum vilket i sin tur ledde till att den leken 
avslutas. 

 

I observationerna på förskolorna där förskolepedagogerna inte var närvarande alls 
avslutades barnens lek naturligt genom att något eller några barn tröttnade. Barnen 
städade då undan sin tidigare lek om det behövdes och påbörjade istället någonting 
nytt.  

5. Resultatanalys 

Under den här rubriken tolkar vi vår empiri delvis genom ett sociokulturellt 
perspektiv, men även utifrån annan forskning som vi sett som relevant för vår studie. 
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5.1 Möjligheten till egna val 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att barnen ska ges möjlighet till 
delaktighet och inflytande i verksamheten. Vi såg både i barnens svar i intervjuerna 
och i observationerna att barnen till stor del själva väljer vad de vill göra under sin 
dag på förskolan. Några barn svarade dock i intervjuerna att det är 
förskolepedagogerna som bestämmer, något som vi även såg i vissa fall i våra 
observationer. Exempelvis när en förskolepedagog bad två barn att hitta på något 
tillsammans, när barnen sen går skilda vägar efter valet av lek sade hon  M      
                          ,                            vilket ledde till att barnen 
sedan lekte ihop. Här bestämde visserligen förskolepedagogen att barnen skulle leka 
tillsammans, men leken hade de själva bestämt genom diskussion med varandra. 
Williams (2006) och Johannesen och Sandvik (2009) framhåller båda två vikten av 
samspel och gemenskap, som förskolepedagogen här har skapat, för att kunna skapa 
delaktighet i barnens vardag. Williams (2006) menar även att det är när barnen är 
tillsammans som leken har störst betydelse för deras livsvärld vilket 
förskolepedagogen här ger möjlighet till. Förskolepedagogen använder sig av ett 
horisontellt samspel då hon från början utgår ifrån barnets intresse. Det övergår 
sedan till viss del till ett vertikalt samspel då förskolepedagogen använder sina 
kunskaper och sin yrkesroll för att skapa ett samspel mellan barnen. Sandström 
Kjellin (2005) skriver att samspelet mellan barn och förskolepedagog alltid i en viss 
mån kommer vara vertikalt eftersom att förskolepedagogerna har ett uppdrag att 
fullfölja i sin roll som förskolepedagog.  
 
Barnen beskrev i intervjuerna hur de väljer att leka lekar som de anser lustfyllda 
vilket de beskrev med ord som          och            . Just det lustfyllda lyfts både 
i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) och av Vygotskij (Davidsson, 1999). 
Davidsson (1999) skriver att enligt Vygotskij kan barnen i en lustfylld lek utmana sin 
egen närmaste utvecklingszon, vilket innebär att barnet testar på saker som det inte 
har kunnat innan på ett naturligt och givande sätt i leken. Genom det fria valet som 
barnen i vår studie upplever sig ha öppnas möjligheten för den fria leken som är ett 
måste för att sammanhanget ska bli meningsfullt (Davidsson, 1999).  
 
Engdahl och Ärlemalm Hagsér (2015) belyser att det är viktigt att barn känner sig 
trygga i den miljön som är på förskolan för att de ska våga leka och utvecklas i 
verksamheten.   
 

“Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar 
och lockar till lek och aktiviteter. Den ska inspirera barnen att utforska 
omvärlden” (Skolverket, 2010, s 6). 

 
Engdahl och Ärlemalm Hagsér (2015) skriver vidare att man i förskolans verksamhet 
ska utgå ifrån en helhetssyn på barngruppen för att skapa en miljö där barnen 
använder alla sina sinnen för att vara kreativa och utmanas i sin lek.  Utifrån våra 
intervjuer och observationer uppfattade vi det som att barnen är i en tydlig miljö där 
de vet vad de kan göra och därför har lätt att börja en lek på eget initiativ. 
 
I intervjuerna svarade några barn att vissa förskolepedagoger bestämmer. Men i 
vidare samtal med barnen framkom det att de anser att det är barnen själva som 
bestämmer, förutom i ett fall där vi i observationerna kunde se att barnet behöver 
särskilt stöd för att ta sig in i leken. Lillemyr (2002) framskriver att det länge 
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diskuterats huruvida förskolepedagoger bör lägga sig i barns lek eller inte. 
Förskolepedagogerna ska i sin yrkesprofession utgå ifrån vad barnen klarar av att 
göra, snarare än att utgå ifrån vad barnen inte klarar av. Förskolepedagogerna ska 
finnas med som stöd i barns lek och förväntas skapa förutsättningar för att barnen 
ges möjlighet till att utvecklas och lära. Detta kan vara anledningen till att barnen 
först svarar att förskolepedagogerna bestämmer men vid närmare eftertanke anser 
att de är dem själva som bestämmer. Det visar på att förskolepedagogerna lyckats 
med att skapa en lärmiljö där barnen själva känner sig trygga i att utveckla relationer 
och ta kontakt med varandra. Att vi i våra observationer kunde se att barn som 
behöver stöd in i leken får det visar enligt Lillemyr (2002) på en hög pedagogisk 
kvalité där förskolepedagogerna genom ord och handling hjälper de barn som 
behöver stöd in i sociala relationer och vidare ger de den kunskapen och de verktyg 
som krävs för att klara av leken. 
 

5.2 Kommunikation och samspel i leken 
 
Vi ser i vår empiri båda de sorters lekar som Olausson (2012) beskriver som 
grundlekar i förskolan, leken där barnen sitter med färdigt material och fantasileken. 
Precis som Olausson beskriver det så varierar förskolepedagogernas delaktighet i 
leken beroende på vilken av dessa två sorters lekar barnen är inne i. Vi såg i våra 
observationer hur förskolepedagogerna satt med barnen och samtalade när de ritade 
och lade pärlplattor. Men när barnen lekte tjuv och polis eller dansade var 
förskolepedagogerna endast närvarande vid konflikter eller om de ansåg att leken 
inte skedde på vad de ansåg vara på rätt sätt. Även Pramling Samuelsson och 
Johansson (2009) lyfter hur kommunikation mellan förskolepedagoger och barn blir 
mer naturlig i leken med färdigbestämda material än när barnen leker fantasilekar. 
Säljö (2012) skriver att kommunikation och samspel utgör hela det sociokulturella 
perspektivet och framhåller vidare att det naturligt leder till delaktighet och 
inflytande. Om förskolepedagogerna inte är aktivt deltagande i fantasileken blir det 
då viktigt att de ändå ser till att barnen kommunicerar med varandra istället. Annars 
kan förskolepedagogerna enligt Pramling (2015) behöva komma in och stötta leken 
även om det inte uppstår konflikter då språket är det sociokulturella perspektivets 
viktigaste verktyg och en nödvändighet för att barnen ska kunna vara delaktiga och 
ha inflytande i den fria leken. Johannesen & Sandvik (2009) menar att det är viktigt 
att ha en balans mellan barnen som medbestämmande och förskolepedagogerna som 
ansvariga i verksamheten. Det är viktigt för barns utveckling och lärande att ett 
horisontellt samspel finns men Vygotskij menar att barn utvecklas genom att vara i 
samspel med personer som är ett huvud högre vilket kan liknas med ett vertikalt 
samspel. Genom att använda sig av båda dessa metoder i arbetet med barns 
socialisation med varandra kan förskolepedagogerna som har mer kunskap ta 
utgångspunkt i barnens intresse för att skapa en utvecklande dialog i ett delvis 
horisontellt samspel (Sandström Kjellin, 2005). 
 
Barnen nämnde i intervjuerna vissa regler kring vad de får och inte får leka på 
förskolan. Ett barn sade att de inte får vara i personalrummet, en regel som 
förmodligen inte hindrar barnen i deras lek. Men andra barn sade att de inte får 
springa runt eller banka på saker av anledningen att förskolepedagogerna tycker att 
det låter för högt. Denna regel kan verka vara som Johannesen och Sandvik (2009) 
framhåller skapad endast för bekvämlighet för förskolepedagogerna. Barnen verkar 
dock se dessa regler som självklara vilket även det enligt Johannesen och Sandvik 
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(2009) kan bero på att förskolepedagogerna har en viss makt över barnen. En makt 
som kan ta uttryck i att barnen automatiskt följer upp förskolepedagogernas idéer 
istället för att uttrycka vad de själva har för tankar. Sandström Kjellin (2005) skriver 
att ett horisontellt samspel inte är givande i samband med att ge instruktioner till 
barn. Även Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver denna instrumentella 
kommunikation som sällan leder till samtal men den fyller sitt syfte. Reglerna kan 
brytas av både barn och förskolepedagoger och om det sker är barn ofta snabba med 
att göra förskolepedagogerna medvetna om detta. Vi kan i vårt resultat se att barnen 
här har fått vara med i förhandlingarna om reglerna som finns på förskolan. Genom 
att barnen har varit delaktiga i processen och fått inflytande över hur reglerna ska 
utformas har de även skapats en förståelse för dem (Johannesen & Sandvik, 2009). 
Knutsdotter Olofsson (2003) menar att en fungerande kommunikation är avgörande 
för att det pedagogiska arbetet ska fungera, men vilken sorts kommunikation 
förskolepedagogerna använder sig av kan variera beroende på i vilken situationen de 
befinner sig i och vilket syfte samtalet har utan att de på något sätt handlar om att de 
utövar sin makt över barnen i ett vertikalt samspel. Sandström Kjellin (2005) 
beskriver hur det är en skillnad i att den vuxne använder sina tidigare erfarenheter 
och kunskaper till att beskriva svaret av ett problem för barnen eller om en vuxen 
lyssnar till barnens yttranden och på så vis tillsammans kommer fram till en lösning. 
 

5.3 Makt och rutiner som hinder för den fria leken 

Leken uttrycker enligt Lillemyr (2002) en inre drivkraft hos barnen vilket leder till att 
barn som tröttnar drar sig ur leken något som vi både såg och har fått berättat för oss 
av barnen i intervjuerna. Barnen berättade att när de inte vill leka med någonting 
mer så påbörjar de istället något annat. I våra observationer blev det tydligt att 
barnen är trygga i sin miljö och i samspelet i barngruppen, vilket enligt Williams 
(2006) även leder till att barnen vågar visa sina känslor och vara öppna i 
kommunikationen med sina kamrater för att skapa naturliga avslut som känns bra 
för alla. När det var ett enskilt barn som styrde leken och sedan tröttnade såg vi i våra 
observationer att dessa barn fick samma maktposition som Johannesen och Sandvik 
(2009) beskriver ovan att förskolepedagogerna kan ha. En maktposition där de andra 
barnen inte ifrågasätter varför den pågående leken avslutades utan nöjde sig med att 
följa det styrande barnets initiativ till en ny lek. Knutsdotter Olofsson (2003) 
beskriver de styrande barnen med benämningen führern. Hon menar att samspelet 
mellan barnen här är fungerande så länge führern inte blir utmanad i sin roll, då 
uppstår det lätt konflikter som leder till avslut av den pågående leken. Om 
förskolepedagogerna här är delaktiga i den fria leken kan de vara ett stöd till det 
styrande barnet och visa på ett ömsesidigt bestämmande i leken för att alla barn ska 
känna sig delaktiga i leken och minimera risken för att något barn i leken blir 
exkluderat. Med en närvarande förskolepedagog i lekar med ett bestämmande barn 
kan man även förebygga att barn hamnar i positionen som den undfallande. Barn 
som inte vågar bestämma och ta plats i gruppen behöver ännu mer stöd av 
förskolepedagogerna när de hamnar i ett samspel med starkare lekpersonligheter. I 
dessa situationer kan förskolepedagogen som är med i leken på ett naturligt sätt 
tilldela det undfallande barnet en central roll i leken och finnas där som stöd för att 
möjliggöra situationer där barnet får utmana sig själv och skapa en starkare 
självkänsla i leken (Knutsdotter Olofsson, 2003). 
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Flera av barnen nämnde i intervjuerna just rutinsituationer som avbrott i leken. På 
frågan om de får leka när de vill svarar de bland annat  I                          
och  I                       Rutinsituationer är något som är väl rotat inom 
förskoleverksamheten och i våra observationer syntes det att barnen är medvetna om 
vad det är som gäller vid dessa. De ifrågasätter inte och finner sig i att det är något 
som måste göras och i intervjuerna ansåg barnen trots detta att de faktiskt är de som 
bestämmer själva. 
 
Barn som är skickliga inom leken kan enligt Knutsdotter Olofsson (2003) lätt läsa av 
leksignalerna och ta sig in och ur leken när som helst. I våra observationer blir det 
dock tydligt att barn som inte anpassar sig efter en pågående lek men ändå vill vara 
med istället kan störa leken och konsekvensen blir att leken avslutas. Vi såg i en 
observation hur tre barn lekte mamma, pappa, barn och ett fjärde barn kom och ville 
vara med. Det nya barnet ville då vara mamma men de andra barnen som redan lekte 
sa att det redan finns en mamma och att det inte kan vara två mammor. Det nya 
barnet sa igen  J   vill också vara        och en diskussion uppstod mellan 
barnen. Inget av barnen gav med sig vilket ledde till att leken upphörde. Corsaro 
(2003) skriver att man behöver skydda barnens lek för att den inte ska förstöras. När 
fler barn kommer och vill vara med i leken så leder det ofta till diskussioner och 
förhandlingar mellan barnen, vilket gör att den pågående leken störs. Lillemyr 
(2002) hävdar att barnen själva måste bestämma om de vill vara med i leken för att 
den ska vara frivillig. Men när det handlar om en pågående lek behöver även barnen 
som redan är delaktiga i leken vara öppna för att släppa in nya lekkamrater för att 
leken ska kunna fortgå vilket vi tydligt kan se i våra observationer att barnen gör. 

6. Diskussion 

Här kommer vi att diskutera vårt resultat och vår metod samt redovisa vår slutsats 
och ge förslag på vidare forskning inom studiens ämne.  

6.1 Resultatdiskussion 

Vårt syfte med denna studie var att ta reda på hur barnen ser på sin delaktighet och 
sitt inflytande i den fria leken i förskolan.  

Det har vi gjort genom våra forskningsfrågor: 

1. Hur går valet av den fira leken till? 

2. Hur genomförs den fria leken?  

3. Hur ser avslutningen av den fria leken ut? 

Vi anser att vi i vår studie fått svar på våra frågeställningar. Vi får svar på att valen av 
lek sker på tre olika vis, genom eget initiativ, förskolepedagogernas initiativ eller att 
förskollärarna helt väljer vad barnen ska göra utan att ta hänsyn till deras tankar och 
känslor. Barnen leker självständigt utan närvarande förskolepedagoger i leken och 
den kan avslutas på flera sätt med både förskolepedagog och barn som bidragande 
faktor. 
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6.1.1 Valet av den fria leken 

Barnen beslutar sina val av den fria leken på tre olika sätt. Det första och mest 
förekommande är att barnen på eget initiativ startar en lek själva eller i samspel med 
andra. Den andra varianten av val är att förskolepedagogerna frågar barnen vad de 
vill göra och de väljer utifrån det och så finns det även ett tredje val där 
förskolepedagogerna helt bestämmer vad barnen ska göra. 
 
Knutsdotter Olofsson (2003) menar att barn som är kunniga inom leken klarar av att 
leka var som helst och när som helst. Men i förskolan är variationen mellan barnen 
stor och det är därför viktigt att skapa en miljö som ger möjlighet för alla barn att 
vara delaktiga i den fria leken. För att miljön ska bidra till barns utveckling och 
lärande i leken anser vi att den måste vara tydlig och tillgänglig. En tydlig miljö 
skapar trygghet och i relation till att den också är tillgänglig för barnen skapas 
möjligheten för eget initiativ till lek. Vygostkij menar att barns förhållande till miljön 
är i ständig förändring och förhållandet ändras beroende på barnets aktivitet i 
rummet samt hur rummet uppfattas (Strandberg, 2006). Vi har gjort våra 
observationer och intervjuer på åldersintegrerade avdelningar med barn mellan 2-5år 
vilket kan göra det problematiskt i sammanhanget att skapa en utmanande och 
inspirerande miljö för alla som Läroplanen för förskolan framskriver (Skolverket, 
2010). Vygotskij menar att barn i olika åldrar förhåller sig till miljön på olika vis 
beroende av både storlek och intresse. Detta gäller även vuxna, då de är både längre 
än barnen och vad de anser är viktigt för barnen kanske inte är viktigt i deras värld. 
Sandström Kjellin (2005) skriver om hur två barn i samma ålder oftast har ett 
horisontellt samspel och att samma gäller i vuxnas samspel. Om det däremot är ett 
samspel mellan ett barn och en vuxen blir det alltid till viss del ett vertikalt samspel 
på grund av olika status. Vi tänker att det därför är av stor vikt att inta ett 
barnperspektiv och att detta barnperspektiv utgår i från alla barn och inte en särskild 
grupp av barn. För att kunna skapa denna miljö menar Arnér (2009) att 
förskolepedagogerna måste se till alla barns behov och intressen och att de initiativ 
som barnen själva visar i verksamheten bör ligga till grund för utformningen av 
miljön. Genom att använda sig av detta arbetssätt och intressera sig för barns initiativ 
menar Arnér (2009) att deras lek kan utvecklas till en högre nivå. 
 
I vårt resultat kan vi se att förskolepedagogerna ibland frågar barnen vad de vill göra 
och även ger barnen alternativ på olika lekar utan att för den delen bestämma. Även 
om barnen har inflytande i valet av den fria leken kan de behöva stöd av en 
förskolepedagog i starten av en lek för att komma igång. Knutsdotter Olofsson (2003) 
skriver att många barn bara far runt i rummet, stormare, vilket är något vi uppfattar 
hos några barn i våra observationer när det är dags för fri lek i verksamheten. Vid 
dessa situationer kan vi se hur den andra valmetoden är effektiv där 
förskolepedagogerna ger barnen möjlighet att tänka ut vad de vill leka innan de ger 
sig ut i den fria leken. Dock såg vi i en observation hur det ändå inte alltid räcker till. 
Trots att två barn i observationen berättar för förskolepedagogen vad de ska leka 
tillsammans så går de åt skilda håll efter att valet är gjort. Här väljer 
förskolepedagogen då att säga till barnen att de                              vilket 
kan ses som att hon då helt bestämmer. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att dessa 
barn kan behöva en närvarande förskolepedagog som hjälper barnen till samspel och 
sedan vidare i leken är en förebild för olika rolltekniker. Sandström Kjellin (2005) 
skriver att vuxna kan vara horisontella i sitt tillvägagångssätt till barn samtidigt som 
de har en vertikal grund. Vi anser här att barnen har fått inflytande och att de har 
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varit delaktiga i beslutet av lek och att de vuxna i detta fall förskolepedagogerna, 
stöttar barnen på vägen till att starta leken snarare än att de hindrar dem med sitt 
bestämmande. 
  
I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att barn har rätt till inflytande över 
sin vardag i förskolan. Arnér (2009) skriver att barn ska ges möjlighet till att uttrycka 
sina åsikter och tankar i förskolan, vilket kräver att förskolepedagogerna är 
intresserade av vad barnen har att säga så att relationen mellan barnen och 
förskolepedagogerna stärks. När någon har en rättighet så innebär det även att någon 
annan har en skyldighet, barn har enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) rätt 
till inflytande i verksamheten och då har förskolepedagogerna en skyldighet att 
tillgodose detta. Detta innebär enligt Arnér (2009) att barnen ska ges möjlighet att 
berätta sina meningar och åsikter för att ha en inverkan på sin situation. Vi anser att 
det är av stor vikt att förskolepedagogerna intresserar sig för vad barnen har att säga 
så att de i så stor mån som möjligt ges möjlighet att påverka sin vardag i förskolan. I 
våra observationer har vi sett att förskolepedagogerna både har frågat barnen vad de 
vill leka och även varit med och fått igång leken, något som vi kan se att barnen 
ibland behöver. Vi anser att stöd av en förskolepedagog inte behöver påverka barns 
inflytande och delaktighet utan att det snarare kan bidra till att barnen känner sig 
trygga och vågar ha inflytande i sin vardag. Vi såg i våra observationer hur 
förskolepedagogerna i vissa situationer gick in och som barnen beskriver det 
           i startfasen av leken. Vi uppfattar det dock snarare som att 
förskolepedagogerna bidrar med sitt stöd för att leken ska komma igång för alla barn 
på ett sätt så att inget barn i barngruppen känner sig exkluderad i leken.  

6.1.2 Genomförandet 

I observationerna av den fria leken blev det tydligt att förskolepedagogerna endast är 
delaktiga i den leken som har ett klart syfte, exempelvis när barnen lägger pussel eller 
ritar. Men vi frågar oss om detta ens räknas till lek? Eller om det snarare är val av fri 
aktivitet? Knutsdotter Olofsson (2003) anser att förskolepedagoger ofta är slarviga 
med användningen av ordet lek. Hon beskriver till skillnad från Olausson (2012), 
som menar att även när barnen använder sig av färdigt material och pysslar är en 
sorts lek, att leken är en mental inställning. Här förhåller sig barnen till verkligheten 
på ett sätt där det som utspelar sig i leken inte är vad det ser ut att vara utan allting är 
som om. Exempelvis kan barn i leken jaga varandra och uppfattas som arga utifrån, 
men de själva vet att de leker och visar med sina leksignaler till varandra i leken att 
det bara är på låtsas. Under studiens gång kom vi fram till att även vi använt ordet lek 
väldigt generellt och att vi nu i linje med Knutsdotter Olofsson (2003) anser att lek är 
när barnen fritt med sin fantasi utforskar världen och att exempelvis rita snarare är 
en fri aktivitet. Vi såg i våra observationer hur förskolepedagogerna satt med barnen 
och samtalade när de ritade och lade pärlplattor. Vilket även Pramling Samuelsson 
och Johansson (2009) hävdar när de beskriver hur kommunikation mellan 
förskolepedagoger och barn blir mer naturlig i leken med färdigbestämda material än 
när barnen leker fantasilekar. Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) är dock detta 
samtal inte att vara delaktig i en lek utan det är endast en dialog. Samtalet vid fria 
aktiviteter är viktigt men den kommunikationen kan inte förväxlas med den som sker 
i leken. Kommunikationen som sker mellan barn i fantasileken och deltagande 
förskolepedagoger bygger på en stor variation där ett större ordförråd utvecklas. När 
barnen leker rollekar menar Knutsdotter Olofsson att barnen måste sätta sig in i 
varandras situationer för att kunna förstå sammanhanget och uttrycka sig på 
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varierande sätt för att bli förstådda. I leken berättar barn fritt vad de vet och hur de 
tänker vilket öppnar upp för nya möjligheter, det är dessa röster från barnen som 
enligt Johannesen och Sandvik (2009) krävs för att delaktighet och inflytande ifrån 
barnens perspektiv ska bli verkligt i verksamheten. 
 
I den fria leken som är baserad på barns fantasi finns dock inga förskolepedagoger 
närvarande. Det framkommer i flera studier att många förskolepedagoger anser det 
problematiskt att vara delaktiga i barns fantasilekar. Knutsdotter Olofsson (2003) 
menar att många förskolepedagoger känner sig osäkra i rolleken, att de får en känsla 
av att vara löjliga eller göra fel. Vi känner igen det här från våra observationer där 
förskolepedagogerna har djupa samtal med barnen under de fria aktiviteterna men 
då de håller sig undan fantasileken har vi tolkat det som att de antingen känner att de 
inte behövs där eller helt enkelt inte känner sig trygga i den rollen. Lillemyr (2002) 
menar att barn går helt in i leken och lämnar verkligheten utanför vilket kan vara 
svårt för en förskolepedagog att göra. Om de inte helt ger sig hän leken och släpper 
allt annat blir de inte helt delaktiga i leken och barn tröttnar lätt om det blir för 
många avbrott vilket vi kommer in på i senare del om lekens avslut. Vi tänker att 
tidsbristen i förskolan och de stora barngrupperna kan hindra förskolepedagogerna 
att ge sig in i de djupa lekarna av hänsyn till barnen att de inte vill behöva avbryta när 
de behövs någon annanstans och att förskolepedagogerna då snarare väljer att delta i 
de fria aktiviteterna som inte störs lika lätt av avbrott då de barnen befinner sig i 
verkligheten och inte inne i lekens värld. Vi anser dock att förskolepedagogerna 
istället för att inte delta i den fria leken kan hitta nya strategier för att ge nya 
möjligheter till delaktighet. Detta kan skapas genom exempelvis lekgrupper som 
Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver där barnen delas in i mindre grupper med en 
förskolepedagog var och går iväg för att leka. Fri lek blir här som en planerad aktivitet 
som ger möjlighet för förskolepedagogerna att helt ge sig hän leken och finnas i den 
tillsammans med barnen och ge stöd och utmana dem där det behövs. Här ges 
möjlighet till ett kommunikativt stöd där förskolepedagogerna med hjälp av 
kommunikation kan hjälpa barnen att klara av leksammanhanget genom att hitta 
egna strategier med förskolepedagogens stöd. Genom att använda sig av detta sätt 
skriver Sandström Kjellin (2005) att den horisontella kommunikationen bidrar till att 
barnen själva kan komma till insikt med stödet från en vuxen. Om förskolepedagogen 
i dessa sammanhang bara kommer in och korrigerar händelser i leken skapas inte 
denna förståelse vilket även det visar på vikten av en horisontell kommunikation 
mellan förskolepedagogerna och barnen trots att samspelet alltid till en viss grad 
kommer vara vertikalt. 
 
Strandberg (2006) skriver att Vygostkij menar att förskolepedagoger är viktiga i 
samspel med barn även i leken då förskolepedagogen är en stor förebild i 
verksamheten. Hon skriver vidare att delaktighet och lärande hänger ihop och att 
delaktigheten föregår lärandet. Vi såg i våra observationer hur förskolepedagogerna 
arbetade för att göra alla barnen delaktiga, men genom att även själva vara delaktiga i 
leken skapas fler möjligheter till utveckling. Barnen kan visserligen låna kompetenser 
av andra barn som har mer kunskap, men de kan även göra det av 
förskolepedagogerna. Förskolepedagogerna har alla verktyg att utveckla barnens 
kompetenser i leken vidare och ge barnen känslan av att de kan fast de egentligen inte 
ännu kan själva. Vygotskij anser att detta med att delaktighet föregår vetande blir 
extra tydligt i barnens lek där barnen neutralt intar rollen som huvudpersoner och är 
mer än bara deltagande. Han beskriver det som att de blir absorberade i leken och 
därför helt naturligt besitter kunskaper som de egentligen ännu inte har. Att barn 
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leker i grupp tillsammans med andra barn och även förskolepedagoger är därför en 
förutsättning för att leken ska leda till utveckling och lärande för det individuella 
barnet (Strandberg, 2006). 
 
I våra intervjuer och observationer berörs även vad barnen anser att de inte får 
genomföra för lek på förskolan, det handlar om regler kring ljudnivå, spring och 
stängda rum. Vi har skrivit i vår resultatanalys om en maktposition som Johannesen 
och Sandvik (2009) beskriver att förskolepedagogerna kan besitta över barnen som i 
sin tur kan leda till att barnen följer förskolepedagogernas idéer istället för att 
uttrycka sina egna. Efter att ha observerat barngrupperna i den fria leken anser vi 
inte att reglerna för vad barnen inte får göra är något som berör barnens syn på sitt 
inflytande över vad de ska leka. Vi tycker oss kunna se att barnen snarare tar hänsyn 
till förskolepedagogerna än att de anses ha en makt över barnen. Vi anser att 
förskolepedagogerna med de uppsatta reglerna över hur leken inte får gå till utgår 
ifrån barnets bästa. Enligt oss utövar de snarare sin yrkesroll som förskolepedagoger 
än att de sätter sig i en maktposition över barnen. När barnen i intervjuerna berättar 
om vad de inte får leka på förskolan uppfattar vi inte att de anser det vara ett problem 
då de har en förståelse för varför dessa regler finns. Vi kan exempelvis se i en av våra 
observationer hur leken där barnen dansar når en hög ljudnivå. Förskolepedagogerna 
väljer då att stänga dörren till det rummet för att de andra barnen inte ska bli störda, 
men den befintliga dansleken kan på så vis fortsätta. Detta anser vi visar på en 
flexibilitet hos både barn och förskolepedagoger, det handlar om respekt gentemot 
varandra och att alla barn ska kunna vara delaktiga i verksamhet utan att exkludera 
någon. 

6.1.3 Avslutning av den fria leken 

I våra observationer såg vi när barnen lekte tjuv och polis eller dansade att 
förskolepedagogerna endast var närvarande vid konflikter eller om de ansåg att leken 
inte skedde på vad de ansåg vara ett säkert sätt. Förskolepedagogerna har det yttersta 
ansvaret för att “allt går rätt till”, exempelvis att inget barn blir kränkt eller skadat. 
När en konflikt uppstår som här i tjuv och polisleken och en förskolepedagog kommer 
in och löser konflikten så blir det här som Sandström Kjellin (2005) beskriver i sin 
artikel ett vertikalt samspel, det vill säga att förskolepedagogen kommer in och 
bestämmer hur situationen ska lösas. Vi anser att en horisontell kommunikation är 
att föredra till så stor del det är möjligt, det hade här varit föredömligt om 
förskolepedagogen hade kunnat komma in och medla mellan barnen för att komma 
fram till en lösning. I detta fall var det tyvärr inte möjligt och då blir vertikal 
kommunikation vad som krävs. När konflikten väl är löst skulle förskolepedagogen 
kunna fortsätta samtala med barnen om vad som hänt för att i slutändan hamna i ett 
horisontellt samspel igen. Vi tänker att när barnen enbart blir tillsagda utan att få 
samtala om vad som egentligen hände och hur de känner kring konflikten så kan 
leken lätt upphöra eller att samma konflikt uppstår igen då barnen inte fått någon 
förståelse över vad som var fel i det som hände.  

 
Knutsdotter Olofsson (2003) menar dock att det är en förutsättning för leken att 
harmonin bevaras vilket är svårt om den ofta blir avbruten. Enligt Knutsdotter 
Olofsson är det förskolepedagogernas ansvar att se till att barnen kan få den 
koncentration och ostördhet som leken kräver. Hon menar att det tyvärr oftast är 
förskolepedagogerna som stör barnens lek genom att vara okänsliga kring leken och 
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ständigt avbryta på grund av olika rutinsituationer. Att leken avbryts på grund av 
rutinsituationer är något som även barnen nämnde för oss i intervjuerna. Barnen 
verkade inte uppfatta det som något problem, men vi såg i våra observationer att den 
befintliga leken sällan återupptogs efter dessa avbrott. Här menar vi att 
förskolepedagogerna måste reflektera över vad som är viktigt och för vem. Det går 
inte att hoppa över lunchen en dag för att barnen är mitt uppe i en lek, men det 
kanske kan övervägas om fruktstunden är nödvändig. Vi tänker att barnen här kan 
ges möjlighet till ett val om de vill fortsätta sin lek eller delta i fruktstunden. Vi anser 
att det är viktigt som förskolepedagog att vara flexibel och anpassa sitt arbetssätt 
efter barngruppen. Det är även av stor vikt att man som förskolepedagog tar hänsyn 
till det enskilda barnet i största möjliga mån genom att reflektera över verksamheten 
och se ur ett barnperspektiv.  
 
Vi frågar oss vidare vems ansvar det är att leken inte avbryts? Är det som Knutsdotter 
Olofsson (2003) beskriver förskolepedagogens ansvar eller bär barnen också ett eget 
ansvar över lekens hållbarhet? Corsaro (2003) anser att leken måste skyddas av 
förskolepedagogerna men vi tänker även att barnen också bär på ett eget ansvar. 
Detta ansvar byggs enligt oss upp under tiden på förskolan genom 
förskolepedagogernas arbete med den demokratiska grund som läroplanen för 
förskolan vilar på. 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med 
svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet 
med barnen (Skolverket, 2010, s4). 

 

Förskolepedagogerna måste kanske till viss del skydda barnens lek så att den inte blir 
störd av andra barn i onödan, men genom att förskolepedagogerna arbetar på ett 
arbetssätt som läroplanen för förskolan framskriver anser vi att barnen kommer lära 
sig att skydda sin lek på egen hand. Genom att skapa en trygghet hos barnen och en 
känsla av gemenskap tycker vi oss kunna se att barnen kan sätta sig in i andras 
perspektiv och själva medla i konflikter samt stå på sig i sin lek för att den inte ska bli 
förstörd av andra utan att för den delen utesluta någon. Vi anser inte att alla barn 
alltid måste få vara delaktiga i en redan pågående lek, utan att barn i en pågående lek 
även måste ges rätten att svara nej. Vi kan i vår studie se att förskolepedagogerna 
arbetar för att barnens grundsyn ska vara att alla barn alltid får vara med i leken. 
Trots att vi ser i våra observationer att det inte alltid är på det viset uppfattar vi att 
barnen har en förståelse för det. Vi tolkar det i våra observationer som att denna 
förståelse leder vidare till att barnen accepterar ett nej utan att känna sig uteslutna ur 
gemenskapen. 

6.2 Slutsats 

Våra slutsatser utgår ifrån barnens uttalanden i fokusgruppsintervjuerna och våra 
tolkningar av det vi sett i observationerna. Det har framkommit att barnen anser sig 
själva ha både stort inflytande och mycket delaktighet i verksamheten. I vårt resultat 
kunde vi se att barnen känner sig trygga i verksamheten och att förskolepedagogerna 
är lyhörda för deras tankar och idéer vilket i sin tur leder till att barnen fått en känsla 
av att det är de själva som bestämmer över den fria leken. Vi har i våra observationer 
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sett att detta lett till att barnen oftast leker själva utan delaktiga förskolepedagoger. 
Vi har under vår studie kommit fram till att förskolepedagogernas deltagande i den 
fria leken är viktigt trots att den är fungerande utan närvarande förskolepedagoger. 
Med stöd från förskolepedagoger i den fria leken kan barnen inspireras och utmanas 
vidare i sitt tankesätt. Stöd av en förskolepedagog behöver inte påverka barns 
inflytande och delaktighet utan kan bidra till att barnen känner sig trygga och vågar 
ha inflytande i sin vardag och därför även bli mer delaktiga.  

 
Vi har kommit fram till att delaktighet och inflytande inte handlar om att barnen ska 
släppas fritt och få göra vad de vill, utan snarare om en balans där förskolepedagoger 
och barn i ett samspel är lyhörda och visar respekt för varandra. Innan vi gjorde 
denna studie såg vi på delaktighet och inflytande som att alla barn skulle få vara med 
och delta i den fria leken och själva bestämma vad de ville leka. Men under 
tolkningen av vårt resultat har vi kommit fram till att det snarare handlar om en 
känsla av att ingå i en gemenskap och ges möjlighet att påverka det som betyder 
något för vardera individ. 

6.3 Metoddiskussion 

Denna studie är en kvalitativ studie som grundar sig i fem stycken 
fokusgruppsintervjuer med totalt tjugofem barn. Vi valde att använda oss av 
fokusgruppsintervjuer för att vi ville att intervjuerna mer skulle likna ett samtal än en 
intervju. Wibeck (2010) skriver att använda sig av fokusgrupper kan både vara 
positivt och negativt. Att använda sig av enskilda intervjuer kan vara mer effektivt 
och ge mer idéer och erfarenheter ifrån intervjupersonerna, men att i fokusgrupper 
finns det stora möjligheter. I fokusgrupper där intervjuerna blir mer som ett samtal 
ges det möjlighet till att det lyfts nya aspekter kring ämnet som intervjuaren inte har 
tänkt på tidigare. Fokusgruppsintervjuer ger ett mer djup genom att 
intervjupersonerna uppmuntras till att dela med sig av sina erfarenheter och 
tolkningar till varandra. Wibeck (2010) skriver att en del personer känner sig 
tryggare i att genomföra en intervju i grupp än att sitta ensam med intervjuaren. Att 
intervjupersonerna skulle få vara i grupp är något som vi tänkte på när vi valde 
fokusgruppsintervjuer eftersom att våra intervjupersoner är barn och vi tror att de 
flesta barn känner sig tryggare i sällskap av varandra.  

Vi använde oss av en intervjuguide som ledde oss igenom intervjuerna och gav oss 
möjlighet till givande samtal med informanterna. Genom intervjuguiden kunde vi 
försäkra oss om att vi höll oss i linje med vårt valda syfte och få svar på de frågor vi 
behövde få besvarade för att nå fram till vårt resultat. Wibeck (2010) skriver att en 
intervjuguide utformas på olika sätt beroende på om man som intervjuare utgår ifrån 
en ostrukturerad eller en strukturerad intervjuguide. Vi valde i vår studie att utgå 
ifrån en strukturerad intervjuguide och då beskriver Wibeck (2010) att det bör finnas 
med fem olika slags frågor.        är: öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 
övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande         (Wibeck, 2010, s73). Men 
även om barnen kände sig trygga med varandra och vi använde oss av en 
intervjuguide så märkte vi av svårigheterna med att intervjua barn, som ovana 
intervjuare. Vi fick svar på våra frågor men svaren var ganska korta och de var svårt 
att med tilläggsfrågor få dem att ge ett djupare svar vilket lett till ett bredare resultat 
från intervjuarena.  
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Under fokusgruppsintervjuerna använde vi oss av inspelning som vi vid senare 
tillfälle transkriberade. Wibeck (2010) anser att inspelning är en bra metod vid 
fokusgruppsintervjuer då det är lätt för deltagarna att tänka bort. Några barn var 
väldigt nyfikna på diktafonerna i början men efter att de utforskat den försvann 
intresset och de kunde tänka bort den under intervjun. Ett problem som Wibeck 
(2010) lyfter med endast ljudupptagning utan bild kan vara att man inte ser vem som 
talar. Vi anser dock inte att detta påverkat vår studie då den är helt anonym så vikten 
av vem som säger vad är inte högt prioriterat utan vi fokuserar på vad som sägs. Då vi 
har en etablerad kontakt med barnen sedan tidigare kan vi även personligen urskilja 
vem som säger vad ifall det skulle ha blivit aktuellt.  

Genom att använda oss av inspelning och transkribering har vi kunnat analysera 
resultatet fram och tillbaka både för att tolka hur informanterna svarade på våra 
frågor men även hur de svarade vilket gett oss möjligheten till en djupare förståelse i 
resultatet. Vi avgränsade antalet fokusgruppsintervjuer för att det skulle vara rimligt 
inom ramen för denna studie men även på grund av svårigheten att få tillstånd att 
intervjua barnen. Då vi behövde alla föräldrars tillåtelse för att intervjua deras barn 
vart processen långdragen i början. När vi väl fått tillbaka missivbreven var det inte 
alla som ville att deras barn skulle bli intervjuade och det var även barn själva som 
berättade att de inte ville. Detta blev problematiskt både för att det tog tid men också 
begränsade oss i gruppkonstellationerna. Vi valde även att utöver intervjuerna 
använda oss av observationer som metod. Vi observerade barnen i lekens tre faser, 
start, genomförande och avslut. Detta valde vi att göra för att få ett bredare resultat 
samt en klarare bild över om det som sagts i intervjuerna stämde överens med 
verkligheten. 

Vi valde att vara passiva i vår roll som observatörer för att inte vårt deltagande i leken 
skulle påverka resultatet. Genom att vi redan har en kontakt med barnen på förskolan 
var det naturligt för dem att vi befann oss i rummet och vi kunde därför genomföra 
observationerna utan att vad vi uppfattade påverka barnens lek med vår närvaro i 
rummet. 

6.4 Vidare forskning 

Vi tycker att det vore intressant att göra samma studie fast göra en jämförelse 
emellan åldersintegrerade och åldershomogena barngrupper för att se hur stor 
påverkan den fysiska miljön och tillgängligheten har för barns delaktighet och 
inflytande i förskolan. Vi tycker att det vore av intresse att se om det har någon 
påverkan ifall barnen är indelade i en åldersintegrerad eller en åldershomogen grupp. 
Vi har i denna studie sett att samspel mellan barn och vuxna med olika kompetenser 
är en av grunderna för lärande och utveckling utifrån det sociokulturella perspektivet 
vilket visar på att en åldersintegrerad barngrupp är att föredra. Men även 
tillgängligheten i den fysiska miljön har kommit fram som en viktig del i att barnen 
ska kunna vara delaktiga och få ett verkligt inflytande i förskolan vilket ses som 
lättare att möjliggöra i en åldershomogen barngrupp. Vi anser det intressant att 
forska vidare kring hur det ser ut på olika förskolor och vad skillnaden på 
barngruppskonstellationerna kan leda till. För att få en bredare bild skulle vi då även 
vilja göra studien utifrån fler förskolor än två och där även intervjua både barn och 
förskolepedagoger för att få en helhetssyn över verksamheten. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

1. Hur startar leken? 
2. Vem bestämmer vad ni ska leka?  
3. Hur bestämmer ni vad ni ska leka på förkolan? 
4. Hur genomförs leken? 
5. Får ni leka vad ni vill?  
6. Vad får ni inte leka? 
7. Vad brukar ni leka på förskolan? 
8. Vad gör ni när ni leker? 
9. Hur avslutas leken? 
10. Hur gör ni när ni avslutar en lek? 
11. Varför slutar ni leka? 
12. Vem bestämmer när ni ska sluta leka? 
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Bilaga 2 
 

Obervationsguide 

Start Genomförande Avslut 

Vad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hur? 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Varför? 
 

 

 

 

 

 

 

  

Vem? 
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Bilaga 3. 

 

Missivbrev 

Information om vårt examensarbete gällande barns delaktighet och inflytande i den 

fria leken. 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till förskollärare på Mälardalens Högskola i Södertälje, 

vi vill informera er om vårt självständiga arbete som vi skriver nu sista terminen på 

förskollärarprogrammet. Syftet med arbetet är att undersöka barns delaktighet och 

inflytande i den fria leken utifrån barnens perspektiv. Vi kommer att använda oss 

utav observationer och intervjuer med barnen i små grupper för att få deras syn på 

den fria leken. Ämnet är viktigt då det är en del av förskolans uppdrag att ge barnen 

delaktighet och inflytande över sin dag på förskolan.  

 

Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning. Vi önskar ett 

skriftligt godkännande från er att det är okej att vi observerar och intervjuar era barn 

då de är viktigt för denna studie. Vi kommer självklart även muntligt be om barnens 

medgivande. 

  

Vi kommer i vårt arbete följa de forskningsetiska aspekter som innebär att alla 

uppgifter är konfidentiella, vi kommer inte att nämna vilken förskola eller vilka barn 

som varit delaktiga i studien. Vi kommer ha ljudupptagning under intervjuerna för 

att få en så sann bild av samtalen som möjligt men det kommer inte att förekomma 

någon fotografering eller videoupptagning. Alla uppgifter som vi samlar in till vår 

studie kommer enbart att användas i vårt examensarbete och kommer förstöras när 

vi har blivit godkända. Ditt och barnets deltagande i undersökningen är helt frivilliga 

och ni har rätt att när som helst avbryta ert deltagande utan närmare motivering och 

utan några negativa konsekvenser för er. Vårt självständiga arbete kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs 

ut på databasen Diva. 

  

Om det är något ni undrar över så hör gärna av er till oss. 

Med vänlig hälsning, Annah Olofsson och Linda Wahlgren 

 

Kontaktuppgifter: 

Annah Olofsson: E-post: annah.85@live.se, telefonnummer: 070-xxx xx xx 

Linda Wahlgren: E-post: linda_wahlgren@hotmail.com, telefonnummer: 076-xxx xx xx 

Handledare: Margareta Sandström: E-post: margareta.sandstrom@mdh.se, telefonnummer: 

076- xxx xx xx 

____________________________________         __________________________________ 
Ort/datum                                                                                       Ort/datum 

mailto:annah.85@live.se
mailto:linda_wahlgren@hotmail.com
mailto:margareta.sandstrom@mdh.se
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