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Abstract 

Föreliggande studies problemområde grundar sig i att det finns lite forskning kring på stillasittande och rörelse 

utifrån barns perspektiv i förskolan. Därmed ämnar vi bidra med kunskap via barns berättande som utgångspunkt 

på vad de själva berättar om stillasittande och rörelse. Syftet är att ge en röst åt barn för att närma sig barns 

perspektiv på stillasittande och rörelse i förskolan, utifrån barns egna berättande med stöd i egen producerade 

fotografier.  De forskningsfrågor som låg till grund för att besvara studiens syfte var; Vad i miljön uppfattar barnen 

här och nu som olika platser för stillasittande eller rörelse? Och På vilket sätt anpassar barnen sitt berättande 

om stillasittande och rörelse i förhållande till regler? Studien har barndomssociologiskt perspektiv som teoretisk 

utgångspunkt vilket innebär att barn i studien ses som being och becoming samtidigt. Det empiriska materialet 

samlades in på två förskoleavdelningar med hjälp av gruppintervjuer, där 10 barn har deltagit i åldrarna 4–5. 

Dokumentationsverktygen som användes var ljudinspelning och fältanteckningar, datan har därefter transkriberats 

och transformerats med stöd i tematisk analys. Resultatet presenteras i tre teman: Man sitter stilla – men får ju 

röra på sig lite också, Rörelsens innebörd enligt barnen och Barnens agens i utomhusmiljön.  I resultatet framkom 

det via barns berättande att vid stillasittande sker någon form av rörelse samtidigt, till exempel när de pärlade satt 

de stilla men de var tvungna att förflytta armen för att ta pärlor. Barnen beskrev även hur de rörde på sig med flera 

olika förslag exempelvis springa och gå, två barn visade även fysiskt på golvet hur armhävningar går till, vilket 

de associerade till att använda sina muskler. Slutsatsen är att utifrån barnens berättande framkom det förslag på 

rörelse och stillasittande aktiviteter via verbalt språk och kroppsspråk. Barnen menade att det oftast skedde någon 

form av rörelse vid stillasittande aktiviteter. Önskvärda platser i miljön framhölls även av barnen där fysisk rörelse 

kunde ta uttryck. 

 

Nyckelord: Barns perspektiv, förskola, stillasittande, rörelse, being, becoming, 

barnintervjuer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Efter flertal timmar framför våra datorer börjar denna resa lida mot sitt slut. Vi vill först och 

främst rikta ett stort tack till förskolan och de medverkande barnen som delade med sig av sina 

innehållsrika berättelser. Ett annat tack vill vi rikta till våra handledare Kalle Jonasson och 

Anniqa Lagergren som stöttat oss och givit oss feedback under denna långa skrivprocess. 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till varandra för ett fantastiskt samarbete och det 

enorma stöd vi varit för varandra, där vi peppat varandra under tuffa dagar genom denna resa.   
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1. Inledning  

World Health Organization (2019) hävdar att barn under fem år bör vara mer rörliga, alltså 

ägna sig åt mer fysisk aktivitet, minst 180 minuter per dag. De Decker, De Craemer, De 

Bourdeaudhuij, Wijndaele, Duvinage, Androutsos, Iotova, Lateva, Alvira, Zych, Manios och 

Cardon (2012) anser att barn under en dag är upp till 80 procent stillasittande, och faktorer som 

har en effekt på detta kan vara trånga utrymmen i inomhusmiljön, för lite material och 

förskollärarens kompetens. Barn besitter förmågan att kunna röra sig på ett flertal olika sätt, 

springa och krypa bland annat (Pagels & Raustorp, 2013). Förskolors regler kan också vara en 

bidragande faktor, eftersom regler finns till för barns säkerhet, men de kan begränsa eller till 

och med hindra barns rörelseaktiviteter inomhus. Om barn alltmer är inaktiva och stillasittande 

bidrar det till minskad fysisk aktivitet (De Decker et al., 2012; Faskunger, 2008). I 

inomhusmiljön är barnen mest aktiva under den fria leken och inte under de planerade 

aktiviteterna hävdar Reunamo, Hakala, Saros, Lehto, Kyhälä och Valtonen (2014). Under 

utomhusvistelse kan färre regler och mer självbestämmande ta uttryck enligt barnen i Ceciliani 

och Bortolottis (2013) studie. 

 

Ovanstående artiklars idé om barn kan uppfattas som att barn ska utvecklas och vara 

hälsosamma under sin väg till att bli fulländade vuxna (De Decker et. al., 2012; Faskunger, 

2008; Reunamo, 2014). Det kan ses som ett becomingperspektiv på barn som innebär att barn 

är passiva mottagare av påverkan från omvärlden, vilket är ett möjligt tillvägagångssätt för att 

ta reda på hur mycket eller lite barn rör på sig i förskolan. Dock menar vi, genom förflyttning 

av fokus till att se barn som being och becoming samtidigt, möjliggör emellertid för att låta 

barn själva berätta hur de erfar sin egen rörelse eller stillasittande i förskolans verksamhet. Barn 

ska ha rätt att uttrycka sin mening och få möjlighet att höras i de frågor som rör dem själva, där 

hänsyn ska tas till barnets åsikter sett till barnets ålder (Unicef, 2019). Att enbart se barn som 

becoming resulterar i att barn betraktas som ofullständiga, och står i kontrast mot oss vuxna, 

vilka ses som fulländade beings. I barndomssociologin benämns barn som blivande människor 

eller human becomings (Halldén, 2007; Lund, 2011). Vi menar därmed att se möjligheten i att 

barn är aktörer i sitt varande på förskolan kan leda till att som vuxen närma sig barns perspektiv 

och låta barnen framträda på egna villkor. 

 

Förskolan är en viktig arena när det kommer till att främja fysisk aktivitet, eftersom där finns 

möjligheter att erbjuda rörelseaktiviteter och hälsoutbildning för barn. Därav är förskolans 
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fysiska aktiviteter betydelsefulla för barns fortsatta aktiva livsstil (Sollerhed, 2006). Cardon 

och De Bourdeaudhuij (2008) och Obeng (2010) lyfter fram att den fysiska aktiviteten redan i 

förskolan behöver förbättras och medvetandegöras för att barn ska få bättre förutsättningar för 

sin hälsa. Barn ska i förskolan få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom 

olika möjligheter att delta i fysiska aktiviteter (Skolverket, 2018).  

 

Eriksson Bergström (2013) konstaterar att förskolan är en verksamhet där många barn befinner 

sig flera timmar om dagen, och under vistelsen sker dagligen flera aktiviteter där barnen 

pendlar mellan frihet och kontroll i dessa. I förskolan är barn och pedagoger verksamma och 

pedagogerna inverkar medvetet och omedvetet på den fysiska aktivitet som sker i förskolan, 

där bland annat pedagogers agerande kan ha betydelse för den rörelse som kan ske (Wikland, 

2013). Barn tolkar och omskapar sin omgivande kultur för att den ska bli förståelig och 

hanterbara i deras egna aktiviteter. Barn använder så kallad tolkande reproduktion för att ta till 

sig vad vuxna säger och gör men konstruerar om innehållet till sitt eget (Löfdahl, 2007), vilket 

också pekar mot att barn bör ses som being och becoming samtidigt. I ett flertal studier 

framkommer det att pedagoger ser bristen på utrymme som ett hinder för fysisk rörelse, vilket 

de menar leder till begränsningar i de aktivitetsval som väljs för barnen (Serap & Johnson, 

2013; Tucker, Van Zandvoort, Burke & Irwin, 2011; Van Zandvoort, Tucker, Irwin & Burkes, 

2010 & Wilke, Opdenakker, Kremers & Gubbels, 2013).  

 

Utifrån ovanstående bakgrund och problemområde vill vi lyfta fram vad barnen själva berättar 

om stillasittande och rörelse i förskolans kontext. Det finns begränsat med forskning utifrån 

barns perspektiv, vilket utgör en lucka för oss att forska i. Den här studien kan därmed ses som 

ett relevant forskningsbidrag till det förskolepedagogiska fältet.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor:  

Syftet är att ge en röst åt barn för att närma sig barns perspektiv på stillasittande och rörelse i 

förskolan, utifrån barns egna berättande med stöd i egen producerade fotografier.   

 

• Vad i miljön uppfattar barnen här och nu som olika platser för stillasittande eller rörelse? 

• På vilket sätt anpassar barnen sitt berättande om stillasittande och rörelse i förhållande till 

regler?  
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1.2 Begreppsdefinition 

Studien utgår bland annat från begreppen fysisk aktivitet och stillasittande i förskolan. Fysisk 

aktivitet definierar Hagströmer (2016) som all kroppsrörelse där energiförbrukningen ökar 

förutom den vi har i vila. Fysisk aktivitet kan genomföras på flera olika ställen exempelvis 

hemma, på förskolan eller under planerad fysisk aktivitet. Stillasittande däremot, innebär 

avsaknad av kroppsrörelse där energiförbrukningen är nära den vi har i vila (Hagströmer, 

2016). De mer stillasittande aktiviteterna så som spela spel, rita eller läsa som barnen genomför 

benämns som mindre fysik aktivitet. 

 

2. Forskningsläge 

Nedan presenteras tidigare forskning utifrån barns perspektiv på fysisk rörelse. Den första 

delen tar utgångspunkt i barns perspektiv på fysisk rörelse, sedan presenteras pedagogers 

perspektiv på fysisk rörelse i förskolan. Forskningen tar ansats i olika teorier och grundar sig i 

studier som är genomförda i olika länder, detta för att ge en vidgad bild av hur det rådande 

forskningsfältet ser ut just nu. 

 

2.1 Barns perspektiv på fysisk rörelse 

Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2003) handlar bland annat barns perspektiv om 

barns eget bidrag, där barn ska ges möjlighet att uttrycka sina erfarenheter och tankar. 

Föreliggande studie ämnar undersöka vad barn själva berättar, därav tar studien utgångspunkt 

i barnintervjuer. Forskning har därmed valts ut som har barnintervjuer som metod för att påvisa 

en del av den forskning som finns. Tematiseringar har skapats och de är: Barns perspektiv på 

utomhusvistelse och skolbarns perspektiv på fysisk rörelse utomhus. 

 

2.1.1 Barns perspektiv på utomhusvistelse 

Beattie (2015) försöker i sin studie närma sig de yngsta barnens perspektiv och problematiserar 

att flertal studier lyfter svårigheterna med att möjliggöra att närma sig barns perspektiv, men 

att med goda förutsättningar och metoder bör det kunna genomföras. Metoder såsom att 

involvera barn och närma sig deras livsvärldar är avgörande. Beattie (2015) summerar två 

studier som involverat barn och har sedan genomfört en fallstudie med ett barn. I studiens 

resultat framgår det via en intervju med ett barn i förskoleålder, att möjlighet till att skapa egna 
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regler var viktigt i barns platser utomhus. Det framgår även att förskolebarn indikerade att 

utomhusleken involverade flera aspekter av lärande, såsom kognitivt, emotionellt och verbalt. 

Leken utomhus beskrevs som ett involverande av hela kroppen och hänfördes till att vara 

tillsammans med andra barn. Men aktiviteter som involverade hög fart var också av intresse 

(Beattie, 2015). Theobald, Danby, Einarsdóttir, Bourne, Jones, Ross, Knaggs, och Carter-Jones 

(2015) genomförde en studie som involverade 80 stycken barn och undersökte begreppet lek. 

Barnen i studien blev videofilmade under konversationer med lärare som ställde frågor. Lek 

hänfördes ofta till att “göra något” och att barn upplevde utomhusmiljön som ett ställe för 

aktivitet, det framkom även att barnen uttryckte betydelse för att känna sig fria inom 

aktiviteten. 

 

I Norðdahl och Einarsdóttirs (2014) studie framkommer det att barn föredrar utomhusvistelse 

snarare än inomhusvistelse, under utomhusvistelse framförde barnen genom intervjuer att det 

var viktigt att kunna röra på sig fysiskt, umgås med andra barn och utforska miljön. Det var 

också viktigt att miljön upplevdes som utmanande och att kunna skapa en lek som separerades 

från omgivningen.  

 

2.1.2 Skolbarns perspektiv på fysisk rörelse utomhus 

Forskning utifrån förskolebarns perspektiv på fysisk rörelse har varit ytterst begränsat att finna 

och av den anledningen kan det vara gynnsamt att se till närliggande forskning med skolbarn. 

Sahrakhiz, Harring och Witte (2017) undersöker enbart utomhusmiljön, bara i den mening att 

lämna skolan innefattar rörelse, framhåller de. Genom att lämna skolans område innebär också 

möjligheter för att vara fysiskt aktiv genom nya utmaningar, såsom klättra och hoppa. Denna 

frihet i att kunna röra på sig menar Sahrakhiz et al. (2017) välkomnas av barn, detta var även 

något som ett barn uttryckte var den stora skillnaden mellan att vara på skolan (skolområdet) 

och att få vara utomhus och lämna skolan. 

 

Howe (2016) intervjuade barn i sin studie, där framhölls utomhusmiljön som att vara fysiskt 

aktiv i och att vara social med andra under den fria leken. Självinitierad lek var av betydelse, 

detta i kontrast till den skolutbildningsreform som samtidigt existerar idag. Howes (2016) 

studie utformades också med tanke på barns överflyttning till årskurs ett, vilket skiljer sig i hur 
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mycket eller lite barn får leka fritt och vara fysiskt aktiva under skoldagen. Carlsons (2012) 

studie genomfördes med barn som var precis över förskoleålder. Under rasterna hade barnen 

möjlighet till fysisk aktivitet och att kunna röra på sig. Lärarens kunnighet hade även betydelse, 

eftersom de har en inverkan på vilka fysiska aktiviteter som skulle kunna förekomma under 

rasterna. 

 

För de äldre barnen var fysisk aktivitet även kopplat till olika sporter samt att det skulle vara 

roligt. Skolan beskrevs som en arena att kunna vara fysiskt aktiv och hälsofrämjande i, där 

möjligheter till utrustning och hur miljön är utformad var avgörande (Theobald et al., 2015). 

Skau Pawlowski, Schipperijn, Tjørnhøj-Thomsen och Troelsen (2018) har också gjort en studie 

med äldre barn, där framhölls vikten av att observera barnen, men även lyssna och ge dem en 

röst i det som berör dem själva för att möjliggöra att närma sig deras perspektiv. Resultatet av 

deras studie visade att barnen var fysiskt aktiva under dagen i skolan, främst under rasten, men 

att den fysiska aktiviteten berodde på vad som fanns tillgängligt i miljön. Mengwasser och 

Walton (2012) undersökte också barns perspektiv där äldre barn deltog, ofta kopplades fysisk 

aktivitet till mat, att det var betydelsefullt att äta hälsosamt, vilket skiljer sig mot förskolebarns 

berättande om fysisk aktivitet, som ofta var sammankopplat med kroppsliga rörelser och frihet 

(Beattie, 2015; Theobald et al., 2015). 

 

2.1.3 Sammanfattning av barns perspektiv 

Forskning utifrån barns perspektiv framförde flera forskare är relativt svårt att finna, men också 

att det behövs mer forskning med barn (Beattie, 2015; Breathnach, et al., 2017; Pyle & Alanca, 

2016). Både förskolebarn och skolbarn berättar om sin miljö och vistas gärna i utomhusmiljöer 

där både utformning och tillgängligt material är av betydelse (Norðdahl & Einarsdóttir, 2014; 

Skau Pawlowski et al., 2018; Theobald et al., 2015). Därmed är barn högst medvetna om den 

miljö de vistas i, samt kan berätta om vad som är att föredra, barn är aktörer av sin egen 

utveckling där vi ser barndomen som socialt konstruerad. Barn visar på att de är aktiva i 

skapandet av sitt sociala liv och inte bara mottagare av något.  
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2.2 Pedagogernas perspektiv på fysisk rörelse 

Johansson (2003) framhåller för att kunna närma sig barns perspektiv krävs kunskap att kunna 

förstå andra människor och förutsättningar för möte och interaktion, genom kommunikation 

deltar vi i varandras världar. Därav ansågs pedagogers perspektiv på fysisk rörelse vara relevant 

att lyfta, eftersom det kan vara ett sätt att åskådliggöra den ringa forskning som fanns gällande 

barns perspektiv på fysisk rörelse. Forskningen som presenteras nedan utgår från övervägande 

del kvalitativ metod men det förekommer några studier med kvantitativ metod. Vi är medvetna 

om att dess data skiljer sig åt, denna forskning anser vi ändå är relevant att belysa för att 

åskådliggöra en del av den forskning som fanns. Tematiseringar har därmed skapats och är: 

Pedagogers roll gällande fysisk rörelse och Pedagogers perspektiv på miljön. 

 

2.2.1 Pedagogernas roll gällande fysisk rörelse  

I Wiklands (2013) intervjustudie framgår det att pedagoger är betydelsefulla förebilder för 

barn, pedagogerna kommer antingen medvetet eller omedvetet att ha inflytande på barns 

förhållningssätt till fysisk aktivitet. Vidare lyfts även pedagogernas beteende kring fysisk 

rörelse, exempelvis framgår det att pedagoger som stod eller satt stilla utomhus medförde att 

barnen också blev stillasittande. I Wilke et als. (2013) studie visade också resultatet att 

pedagogernas beteende kring fysisk aktivitet var av betydelse på grund av när det var flera 

pedagoger i rummet blev barnen mindre aktiva. Pedagogerna kan ha olika roller under en 

aktivitet med barnen, det kan vara alltifrån aktiv deltagare, övervaka barnen eller vara 

distraherade av någonting annat. Det kan leda till att pedagogerna hämmar barns fysiska 

aktivitet, exempelvis när de inte engagerar sig i barns lek eller att de istället väljer att prata med 

kollegor (Copeland et al., 2012). Wagnsson, Löfdahl och Segerblom (2012) gjorde en 

enkätundersökning med 294 medverkande förskollärare där betydelsen av engagerade och 

närvarande pedagoger var av stor vikt, eftersom de gav positiv respons till barnen vid avklarad 

aktivitet. Pedagogerna kunde även bedöma på vilken nivå barnen befann sig och skapade 

därefter lämpliga rörelseaktiviteter för barnen som utmanade dem på en lagom nivå. Sæle, 

Akslen och Halsnes (2017) forskning uppmärksammade att engagerade och motiverade 

pedagoger är viktigt för att stimulera barns motoriska färdigheter och att pedagogerna ser till 

barnens nivå, att de får uppleva att de klarar av rörelseaktiviteten. Bjørgen och Svendsen (2015) 

fick i sin studie syn på att involvera barnen medförde att barnen var aktiva under 

utomhusvistelsen. Om en deltagare i aktiviteten visade på fysisk energi kunde detta smitta av 

sig till de andra deltagarna och förhöja nivån på aktiviteten. 



 7 

 

2.2.2 Pedagogernas perspektiv på miljön  

För lite utrymme för fysisk rörelse på förskolan är något som framkom av de 149 enkätsvaren 

i Serap och Johnsons (2013) studie. Det ledde till begränsningar i vilka aktivitetsval som valdes 

ut, och medförde att pedagogerna endast kunde genomföra vissa typer av rörelselekar som inte 

krävde lika stort utrymme. Bristen på utrymme handlar även om att platserna ska vara lämpliga 

och säkra för att kunna utföra fysiska aktiviteter på och för att platsen ska underlätta för den 

fysiska aktiviteten (Tucker et al., 2011; Van Zandvoort et al., 2010; Wilke, et al., 2013). Det är 

av stor vikt att pedagogerna har en medvetenhet kring varför fysisk rörelse är ett viktigt moment 

i förskolans vardag flera gånger i veckan, framförallt för de barn som har motoriska svårigheter 

(Wagnsson et al., 2012). I Iivonen och Sääkslahti (2014) och Vandaele, Cools, De Decker och 

Martelaers (2011) studier framgår det att förskoleåren är en kritisk period när det gäller barns 

utveckling av grundläggande motoriska färdigheter. Därför behöver pedagogerna framföra att 

utveckling av motoriska färdigheter bör vara en integrerad del av verksamheten. Om barn inte 

får chansen att röra på sig och öva sin motorik i tidig ålder kan det göra att barn inte känner sig 

bekväma i fysiska aktiviteter (Copeland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf & Shermans, 2012).  

 

Pedagogerna använde sig av det material som fanns tillgängligt för att främja den fysiska 

aktiviteten, de utnyttjade även grönområden som fanns runtomkring förskolan, samt de 

gemensamma inomhusområdena, det framkommer i Connelly, Champagne och Manninghams 

(2018) studie. Att skapa förutsättningar för barn att kunna välja rörelselekar utomhus kräver 

planering av utomhusmiljön, till exempel att det finns olika material och möjligheter för barn 

att leka tillsammans eller själva (Eriksson Bergström, 2013). I resultatet av Van Zandvoort et 

al. (2010) och Hildéns (2014) studier framgår det att respondenterna beskrev bland annat 

cyklar, gymnastikmattor och andra föremål som utrustning som stödjer barn till att vara aktiva. 

Pedagogerna i Wilke et als. (2013) studie beskrev att rummen var fyllda med material och 

leksaker, vilket ledde till att det var svårt att använda dem till fysiska aktiviteter. Ett liknade 

resultat presenteras i Iivonen och Sääkslahtis (2014) studie, där det poängteras att barn som har 

tillgång till större ytor hade bättre grundläggande motoriska färdigheter än de barn som hade 

tillgång till mindre ytor. Till skillnad från Wiklands (2013) studie där det framkommer i 

resultatet, att om det finns tillräckligt med leksaker som stimulerar barn till fysisk aktivitet är 

en faktor som spelar stor roll i förhållande till att vara fysisk aktiv.  
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2.2.3 Sammanfattning av pedagogernas perspektiv 

Ovanstående forskning visar på vikten av att pedagoger är engagerade i barns fysiska rörelse 

och har en medvetenhet kring vilka val de gör, vilket har betydelse för hur aktiva barnen kunde 

vara (Copeland et al., 2012; Wikland, 2013; Wilke et al., 2013). I resultatet av flertalet studier 

lyfter pedagogerna bristen på utrymmet som en bidragande orsak till att de endast kan planera 

vissa rörelseaktiviteter och att platserna måste vara säkra och lämpliga för att kunna vara fysiskt 

aktiva på (Tucker et al., 2011; Van Zandvoort et al., 2010; Wilke, et al., 2013). Förskoleåren 

är en kritisk period sett till barns utveckling av grundläggande motoriska färdigheter, därav har 

pedagogerna ett stort ansvar i att främja de motoriska färdigheterna i förskoleverksamheten 

(Iivonen & Sääkslahti, 2014; Vandaele et al., 2011). Pedagogernas sätt att lyssna på barns 

tankar kring fysisk aktivitet kan leda till konsekvenser, framförallt för vilka aktivitetsval som 

väljs ut, men även för hur miljöerna är planerade för fysisk aktivitet.  

3. Barndomssociologiskt perspektiv 

Nedan presenteras studiens teoretiska utgångspunkt med hänsyn till forskningsläget, där det 

framkom att pedagogerna sällan utgick från barnens möjlighet till inflytande kring den fysiska 

aktiviteten i förskolan. Barn bör betraktas som being och becoming samtidigt med inflytande 

över sin egen vardag och som meningsskapande. Det föreligger utmaningar kring att mer 

forskning behöver göras med barn, eftersom barn är sociala individer och är med och skapar 

sin egen barndom. Vi har som syfte att ge en röst åt barn för att närma sig barns perspektiv på 

stillasittande och rörelse i förskolan, utifrån barns berättande med stöd i egen producerade 

fotografier, därav finner vi att barndomssociologiskt perspektiv lyfter intressanta 

förhållningssätt gällande hur barn betraktas. Perspektivet behandlar relevanta utgångspunkter 

för denna studie i förhållande till att kunna försöka företräda barns perspektiv.  

 

Barndomssociologin ser barndom och barn som kulturellt och socialt konstruerade fenomen, 

och framhåller att barn inte ska ses som passiva mottagare av påverkan från omvärlden. Det 

läggs stor vikt vid barns liv och villkor under barndomen, och barn ses som kompententa 

sociala agenter med erfarenheter, uppfattningar och egna idéer om sin omgivning och sig själva 

(Källström Cater, 2015). Barndomssociologiskt perspektiv består av flera olika teorier som har 

vissa gemensamma drag, det råder en samsyn mellan tre synpunkter vilka är, att barndomen är 

grundläggande då den uppfattas, dokumenteras och erfars av barn här och nu. Barndomen är 
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ett element i den sociala strukturen samt att barn är betydelsefulla aktörer i utvecklingen av 

både samhället och av sig själva (Sommer et al., 2011), därav ska barndomen förstås som en 

social konstruktion. Barn ska även betraktas som aktiva i sitt eget skapande av sitt sociala liv, 

vilket innebär att barn inte ska ses som mottagare av en socialisationsprocess där normerna i 

samhället gradvis införlivas av barnet (Halldén, 2007; Källström Carter, 2015). Vilket är något 

vi strävar efter i denna studie att se barn som aktiva här och nu och att barn är delaktiga och 

skapar sitt sociala liv. Halldén (2007, s26) framför det som “Barn är och måste betraktas som 

aktiva i skapandet av sitt eget sociala liv”. 

 

Lund (2011) skriver fram att begreppet being används för att beskriva att dagens barn ska 

betraktas som en social grupp med en förmåga till socialt aktörskap, där barnperspektivet 

förklaras som viktigt att kunna lyssna på barn. Vuxna brukar oftast betraktas som något färdigt, 

stabilt och självständigt något som är being. Barnet uppfattas som föränderlig, beroende och 

ofullständig, något som är becoming (Lund, 2011). Synen på barn har länge varit som maktlösa 

och outvecklade becomings, vilket kan ses i relation till fulländade och färdigutvecklade vuxna 

beings (Skolverket, 2010). Därav är det betydelsefullt för följande studie att barn betraktas som 

aktörer och subjekt, samt som samhällsmedborgare med rättigheter och möjligheter att kunna 

ha inverkan på sina liv i samspel med andra. Barn är meningsskapande och viljeinriktade 

individer och bör betraktas som being och becoming samtidigt (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 

2015; Sommer et al., 2011), vilket även vi menar i denna studie. Barn har agens genom att de 

bör tillskrivas makt att kunna förändra och ha inflytande över sin egen vardag. Agens innefattar 

även barn som medskapare till sin egen utveckling med ett socialt ansvar och möjlighet att 

förändra mönster i sin omgivning (Löfdahl, 2007). 

 

Barn omskapar och tolkar sin omgivande kultur för att den ska bli förståelig och hanterbar i 

deras egna aktiviteter, vilket innebär tolkande reproduktion. Barn tar även till sig vad vuxna 

säger och gör men konstruerar om innehållet till sina egna aktiviteter och val (Löfdahl, 2007). 

Därav är det av stor vikt att vuxna är goda förebilder för att stötta barn i sin tolkning av 

omgivningen. Tolkande reproduktion är också ett uttryck för att beskriva barns aktiva 

deltagande i en ständigt pågående process som innefattar värden och normer som barnet 

behöver göra förståeliga (Löfdahl, 2007). I kommande intervjuer med medverkande barn 

strävar vi i denna studie efter att intervjufrågorna är utformade på ett öppet sätt, för att lämna 
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utrymme för barnen att kunna konstruera om frågan och göra den förståelig för dem själva. Det 

överensstämmer med tolkande reproduktionen inom barndomssociologin och att barnen ses 

som being och becoming samtidigt. 

 

Barn gör primärt vad den vuxna säger och anpassar sig efter det, därefter blir anpassningarna 

sekundära. Det vill säga barnet låter det se ut som att hon anpassar sig men det sker egentligen 

en form av motstånd från barnet, riktad mot den vuxnes regler. De sekundära anpassningarna 

kan ske både verbalt och kroppsligt (Löfdahl, 2007). Genom att vi inte känner de medverkande 

barnen i studien strävade vi efter att inte ha några regler som skulle kunna hämma barnen i 

deras berättande, men å andra sidan tar vi med oss medvetenhet kring att outtalade regler skulle 

kunna förekomma genom barns berättande.  

Idén om barndomen som något där barn är och blir, här och nu, blev betydelsefullt för 

insamlingen av studiens data samt framställningen.  

 

4. Metod 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie utifrån studiens teoretiska utgångspunkt, 

där ambitionen var att bedriva forskning med barns berättande i fokus, vilket även förordas av 

Halldén (2007) och Johansson (2003). Kvalitativ metod är en lämplig metod när syftet är att 

samla in data utifrån barns perspektiv. Att försöka beskriva och förstå människors levda kultur 

och komplexa livsvillkor menar Dovermark (2007) är huvudsyftet. Dock kommer denna studie 

inte att försöka närma sig och förstå de komplexa livsvillkoren, utan istället försöka beskriva 

och förstå hur barnen i denna studie berättar om sina erfarenheter.  

 

Vi använde oss av gruppintervju som metod, fokus riktas i den här typen av studier mot hur de 

involverade personerna verbalt uttrycker sin förståelse runt sina handlingar samt hur 

handlingarna utspelar sig (Bryman, 2018). Denna studie tar därmed sin utgångspunkt i ett 

empiriskt material och innebär en induktiv ansats då syfte och forskningsfrågor formulerats 

innan det empiriska materialet samlats in (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). Under 

följande avsnitt presenteras de metodologiska utgångspunkterna i relation till studiens syfte 

och frågeställningar.  
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4.1 Metodologiskt övervägande för barns perspektiv  

Att närma sig barn och försöka förstå sig på dem, och ge barn en röst i det som innefattar dem 

själva, barns livsvärld och det de är involverade i, är delar som är betydelsefulla i barns 

perspektiv. Det som vidare är av betydelse är barns erfarenheter, uttryck och det som syns för 

barnet, men även att de ska bli sedda, lyssnade på och hörda (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2003; Sommer et al., 2011). Detta har stor betydelse och står i kontrast mot vilken 

barnsyn pedagoger har, det som existerar kulturellt och på vilket sätt barn tillåts vara 

medkonstruktörer av det som är tillgängligt för dem på förskolan. Barn ska få möjlighet att 

framträda på egna villkor anser Johansson och Pramling Samuelsson (2003), vilket de 

problematiserar blir en fråga om rättigheter och makt, där forskaren har ansvar i att låta barnet 

framträda i helfigur. Vilket också är något vi förhåller oss till i transkriberingarna av det 

empiriska materialet. Barns perspektiv har under det senaste decenniet alltmer setts som ett 

viktigt fokus framför allt för barns utveckling och utbildning. Barns röst ska ses som centralt 

för barns perspektiv, att hitta sätt att lyssna till deras röster och agera efter vad som sägs 

(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Nutbrown & Clough, 2009). Barns perspektiv innebär 

också barns egen aktiva medverkan samt ett närmande av barns egen värld och hur den ter sig 

för dem (Hansen Orwehag, 2013). De sociala relationerna är inte det enda som är intressant att 

studera när det handlar om barn, då dessa relationer bygger på en kunskap om att kunna relatera 

till andra människor (Halldén, 2015). 

 

För att ge tryck till valt teoretiskt perspektiv lyfter vi barnperspektivet också, vilket är vuxnas 

förståelse av de erfarenheter barn har för att kunna undersöka deras livsvillkor (Halldén, 2003). 

Barnperspektiv blir fråga om att fånga barns röster och tolka utsagorna i olika sammanhang, 

vilket innefattar en rad olika frågor såsom metodologi, vetenskapsteori och etik (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2003). Studier utifrån barnperspektiv behöver i sin forskning inte blanda 

in barnen själva, däremot i barns perspektiv begärs både forskarens närvaro och barnens 

närvaro (Halldén, 2003).  
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4.2 Urval 

Två avdelningar på en förskola i södra Sverige valdes ut. Detta grundar sig i att en av oss 

studenter hade kontakt med förskolans pedagoger. De medverkande barnen valdes utifrån ett 

målstyrt urval då vi forskare valde ut de mest relevanta respondenterna för våra 

forskningsfrågor (Bryman, 2018). Förskolebarn i åldrarna fyra till fem år valdes ut och detta 

grundar sig i att barn under fyra år många gånger inte vill delta i intervjuer (Løkken & Søbstad, 

1995). Bekvämlighetsurval gjordes, vilket innebär att forskaren använder de personer som 

fanns tillgängliga (Bryman, 2018), alltså de på just den förskolan som valdes ut, och barn som 

var fyra till fem år.  

 

För att få svar på våra forskningsfrågor behövde vi vistas i en förskolemiljö, vilket Bryman 

(2018) belyser som ett viktigt kriterium för en kvalitativ intervjustudie. Att få tillträde till en 

sådan sluten miljö kräver en strategisk planering både i kontakten, men också i genomförandet. 

Att träffas på en plats där barnen ofta vistas ger större förutsättningar för att de redan känner 

sig trygga och när forskarna kommer är de mer bekväma med att samtala (Bryman, 2018; 

Halldén, 2007; Johansson, 2013; Johansson, 2003). Totalt delades det ut 17 stycken 

samtyckesblanketter och tio stycken barn deltog i studien, sex pojkar och fyra flickor, antalet 

ansåg vi var tillräckligt för att kunna få svar på våra forskningsfrågor. Både Kvale och 

Brinkmann (2014) och Bryman (2018) anser att forskarna ska intervjua ett så stort antal 

respondenter att mättnad uppnås, vilket innebär att ringa ny information uppkommer. Vi 

upptäckte att barnen fotograferade samma platser på förskolan och berättade om liknande saker 

utifrån fotografierna, vilket vi bedömde som att mättnad uppnåtts. 

 

4.3 Intervju som metod 

Det är inte tillräckligt med observationer för att kunna ta del av vad barn känner, tänker och 

önskar (Løkken & Søbstad, 1995). Intervju kan således ge en inblick i barns inre värld, därav 

blev intervju en relevant metod, då syftet med studien är att ge en röst åt barn för att närma sig 

barns perspektiv på stillasittande och rörelse i förskolan, utifrån barns egna berättande med 

stöd i egen producerade fotografier. I en kvalitativ intervju är en egenskap att fånga andras 

perspektiv och formuleringar, men förutsätter att svarspersonen får uttrycka egna 

formuleringar och språk, samt åsikter och erfarenheter. Dock lyfter Løkken och Søbstad (1995) 
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att intervjuaren i sin tur då bör vara aktiv i sitt lyssnande, denna typ av intervju lämpar sig mest 

när det gäller intervjuer med barn konstaterar författarna.  

 

En semistrukturerad intervju som metod är lämplig då vi ville möjliggöra för att intervjun 

kunde röra sig i olika riktningar, intervjupersonen kan då ge oss kunskap om vad den uppfattar 

vara relevant och betydelsefullt (Bryman, 2018). Möjligheter skapades därmed för oss att ändra 

våra frågor utifrån vår intervjuguide (se bilaga 2) under samtalets gång beroende på vilka svar 

vi fick. Detta tillvägagångssätt blev mer flexibelt och följsamt för oss att använda oss av 

(Bryman, 2018; Løkken & Søbstad, 1995). En kvalitativ intervju menar Kihlström (2007) 

skiljer sig till formen av ett vanligt samtal genom att ett bestämt fokus finns. Kihlstöm (2007) 

och Bryman (2018) konstaterar båda att intervjupersonen håller sig till temat men tar i 

beaktning att inte styra intervjun. Vi som genomförde intervjun var medvetna om det som 

Kihlstöm (2007) framhåller att vi innan genomförandet funderat över vår egen förförståelse 

och att vi inte visste vilka svar vi kom att få från barnen, utan i barnens utsagor under intervjun 

fann vi det vi ämna undersöka i förhållande till forskningsfrågorna. 

 

Intervjuguiden som skapades innehöll två teman, rörelse och stillasittande med tillhörande 

frågor (se bilaga 2). Den första intervjun var en provintervju där ambitionen var att säkerställa 

att frågorna och uppdragen var begripliga för barnen, vilket vi fick bekräftelse på genom att de 

svarade på frågorna (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). 

 

4.3.1 Gruppintervju 

Gruppintervju genomfördes med minst tre barn per grupp för att barnen skulle vara fler än oss 

vuxna. Att det är fler barn än vuxna kan vara ett sätt att jämna ut maktförhållandena mellan 

barn och vuxna, något Johansson (2013) lyfter som en viktig aspekt att ta i beaktning i studier 

som innefattar barns perspektiv. Detta ger barnen ett övertag, men även att de kan finna stöd 

hos varandra och att det kan skapa diskussioner mellan barnen. Det kan även medföra att ämnet 

fördjupas på ett annat sätt än om det endast varit ett barn som deltog per intervju (Hansen 

Orwehag, 2013; Johansson, 2013). Dock ansågs det inte etiskt att bara låta ett barn delta per 

intervju. Det är viktigt att talutrymmet fördelas jämnt mellan barnen, då Johansson (2013) 

menar att i en gruppintervju finns det tendenser till att intervjupersonen frågar följdfrågor till 

de barn som svarar först. Detta är några av de aspekter vi forskare tagit i beaktning innan och 

under genomförandet av samtliga intervjuer. 
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Intervjusituationer med barn blir oftast inte särskilt långa med tanke på deras korta 

uppmärksamhetsspann (Hansen Orwehag, 2013). Barns intellektuella förutsättningar kan även 

begränsa en intervjusituation. Dessutom konstaterar Løkken och Søbstad (1995) att intervjuer 

med barn inte bör pågå längre än 35 minuter, vilket togs i beaktning under intervjuerna, då 

ljudinspelningen på mobiltelefonerna även tog tiden, därav blev intervjun aldrig längre än 14 

minuter. 

 

4.3.2 Pekplattan som stöd 

Barnen fick i uppgift att tillsammans två och två eller själva fotografera platser på förskolan 

där de satt stilla och rörde på sig. Uppgiften delades upp i två omgångar där de först 

fotograferade platser där de satt stilla och därefter platser de rörde på sig.  

 

Vi valde att komplettera vår undersökning med pekplattor som dokumentationsverktyg för 

barnen att ha som stöd under gruppintervjuerna. De fotografier som användes under 

gruppintervjuerna hade barnen själva producerat, vilket fungerade som en gemensam 

utgångspunkt för barnen och för oss som forskare att samtala kring, en metod som även kallas 

för fotoelicitering. Barnen fick själva scrolla och välja vilket fotografi de ville berätta om. Med 

denna metod fick barnen ett större inflytande genom att de själva skapar ett forskningsmaterial, 

och att fotografera ger barnen möjlighet till fria associationer av det som ska undersökas 

(Hansen Orwehag, 2013; Johansson, 2013).  Genom att använda pekplattan med fotografier 

under samtalen tas det i beaktning som Løkken och Søbstad (1995) framhåller att barn kan ha 

svårt att svara på framtidsfrågor. Fotografiet togs i nutid, det möjliggjorde för oss som forskare 

att vara lyhörda och lyssna aktivt, och för barnen att kunna svara på intervjufrågorna. Detta 

hjälpmedel menar dessutom Løkken och Søbstad (1995) kan öka svarsbenägenheten hos 

barnen. 
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4.3.3 Ljudinspelning och anteckningar 

Vi valde att anteckna men även spela in ljud för att säkerställa att inget betydelsefullt gås miste 

om. Att använda ljudinspelning gör det möjligt för oss att lyssna på det som sagts flera gånger 

och för att kunna komplettera våra anteckningar som gjordes under intervjuns gång. Det är 

även fördelaktigt genom att det bevaras många ljudliga detaljer som kan missas vid enbart 

anteckningar (Bjørndal, 2005; Doverberg & Pramling Samuelsson, 2012). Om ett svar tar lite 

längre tid kan det då också vara lämpligt att anteckna minnesord som komplement för att kunna 

ställa lämpliga och intressanta följdfrågor (Kihlström, 2007).  

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Den valda förskolan kontaktades för att ta reda på om förskolan var intresserad av att delta i 

vår kommande studie, där information till pedagogerna gavs om vad för studie vi tänkt 

genomföra. Därefter skapades en samtyckesblankett (se bilaga 1) med information om vad vi 

ämnade att undersöka, tidsram för gruppintervjuer och hur datainsamlingen skulle genomföras. 

Samtyckesblanketten delades ut och sattes upp på berörda barns fack när vi var på besök i 

förskolan. Vi satte även upp en lapp i hallen på respektive avdelningen med fotografier på oss 

forskare för att ge vårdnadshavarna en bild av oss, då vi inte hade någon etablerad kontakt med 

dem sedan tidigare. Vi kom även överens med pedagogerna om att höras av nästkommande 

vecka för att stämma av hur många samtyckesblanketter som blivit ifyllda och därefter kunna 

påbörja gruppintervjuerna med barnen.  

 

Vi kände inte barnen sedan tidigare därav kom vi överens med pedagogerna på förskolan att 

de fick välja ut vilka barn som skulle vara med under vilket tillfälle. Genom att låta barn som 

är nära vänner bli intervjuade tillsammans fungerar bättre än när barn paras ihop med någon 

ytlig bekant, samt att barn bör ha inflytande över när, var och hur intervjun sker (Hansen 

Orwehag, 2013). Pedagogerna förberedde barnen på att vi skulle komma och vad som skulle 

ske, för att underlätta för barnen och skapa en förståelse, med tanke på att vi inte kände barnen 

sedan tidigare (Doverberg & Pramling Samuelsson, 2012). Därmed hade vi möjlighet att agera 

enbart forskare och inte pedagoger, eftersom vi inte kände barnen sedan tidigare (Lindgren & 

Sparrman, 2003). 
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Vi kom till förskolan på en bestämd dag klockan 12.30, bad om att få låna pekplattorna av en 

pedagog, därefter kallade pedagogen på de barn som skulle vara med, och vi satte oss ner 

tillsammans i ett avskilt pysselrum. Vi valde att inleda med att berätta för barnen vad vi hette 

och frågade vad de hette. Därefter förklarade vi uppdraget som vi behövde barnens hjälp med, 

de skulle fotografera på förskolan platser de var stilla, sedan var de rörde på sig, som två 

separata uppdrag för att barnen skulle få paus i mellan. När barnen först fotograferat var de satt 

stilla samtalade vi kring fotografierna, sedan fick de det andra uppdraget, att fotografera var de 

rörde på sig, med intervju efteråt. Genom att börja aktiviteten på det sättet gavs förutsättningar 

för att barnen lättare skulle kunna svara på intervjufrågorna, med hjälp av fotografierna, men 

det betonar även vikten av barnens tankar som viktiga och intressanta för forskningsprocessen 

(Källström Cater, 2015). Barnen i denna studie blev aktiva deltagare i processen precis som 

Hansen Orwehag (2013) menar blivit alltmer framträdande i forskning överlag, då barn erkänns 

alltmer som en social grupp, med fokus på att förstå hur barn själva tolkar och förstår sin värld. 

Barnen informerades om att de hade möjlighet att ta paus, avbryta eller inte svara på en fråga, 

vilket medförde att barnen hade viss kontroll över situationen. Det är av stor vikt att hitta 

balansen mellan vårt ansvar som intervjuare och respekten för barns status som social aktör 

med rätt till egna åsikter (Källström Cater, 2015; Løkken & Søbstad, 1995). Intervjuerna med 

barnen skedde avskilt i barnens pysselrum, vilket blev en lugn plats där barnen fick 

förutsättningar för att kunna koncentrera sig utan att bli störda av andra barn eller pedagoger 

(Doverberg & Pramling Samuelsson, 2012).  

 

Totalt genomfördes tre gruppintervjuer med totalt tio medverkande barn. Första dagen vi kom 

till förskolan, var det få ifyllda samtyckesblanketter, vilket medförde att endast en 

gruppintervju kunde genomföras. Vi ansåg ändå att det var betydelsefullt att genomföra 

gruppintervjun, eftersom frågorna kunde testas och eventuella justeraringar kunde göras inför 

nästkommande tillfälle. Den första gruppintervjun var med fyra barn där de fick ta kort två och 

två och sedan samtala tillsammans med oss kring fotografierna. Det är svårt att i förväg veta 

hur barn uppfattar en fråga därav blev den första intervjun som en provintervju för att prova 

frågorna (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Efter detta tillfälle ändrades därför 

ordning på vår huvudfråga. Denna fråga ansåg vi behövde ställas innan barnen gick ut från 

rummet och började fotografera, för att tydliggöra vad som skulle fotograferas i deras uppdrag, 

vilka var “Vad betyder det att röra på sig?” och “Vad betyder det att sitta stilla?”  



 17 

 

När intervjun var genomförd, bestämdes att vi skulle vänta några dagar med nästa intervju då 

fler samtyckesblanketter behövde bli ifyllda. Vid detta tillfälle bestämdes det också att 

ytterligare tre samtyckesblanketter skulle lämnas ut för att öka deltagarantalet till 

nästkommande intervjutillfälle. Vi hade kontinuerlig kontakt med förskolan för att få reda på 

när fler samtyckesblanketter blivit ifyllda, för att kunna bestämma en ny dag fortast möjligt.  

 

Efter två arbetsdagar kom vi tillbaka till förskolan vid 12.30 och genomförde ytterligare två 

gruppintervjuer. Andra och tredje gruppintervjun var det tre barn som deltog under vardera 

intervjutillfälle, vilket medförde att två barn tog kort tillsammans och en själv på grund av att 

vi endast hade tillgång till två pekplattor. Alla gruppintervjuer som genomfördes var mellan 6–

14 minuter långa, under intervjuerna utgick vi från vår intervjuguide (se bilaga 2).  

 

4.5 Etiska ställningstaganden 

När barn är involverade i forskningsarbete medför det att flera etiska aspekter ska tas hänsyn 

till. Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Samtyckesblanketter delades ut till vårdnadshavare för de barn som skulle delta i studien. Vi 

forskare tog i samtyckesblanketten hänsyn till informationskravet och samtyckeskravet där 

information finns om syftet med studien och att barnens deltagande var frivilligt (se bilaga 1). 

Vårdnadshavarna blev även informerade om att inga barn eller förskolan kommer kunna 

identifieras, och det insamlade materialet enbart komma att användas i föreliggande studie, 

vilket uppfyller konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2018). 

 

Vid aktivitetstillfället och gruppintervjuerna blev barnen informerade om att deltagandet var 

frivilligt, att vi spelade in deras röster och att de kunde avbryta när de själva ville (Bryman, 

2018; Johansson, 2003; Johansson & Karlsson, 2013). Alla barn i intervjuerna gav sitt 

samtyckte till att vi spelade in deras röster med hjälp av forskarnas mobiltelefoner och appen 

röstmemon. Det var ett barn som uttryckte att denne ville vara med när vi skulle påbörja 

aktiviteten i det avskilda rummet, detta barn hade inte fått samtyckte av sina vårdnadshavare 

och kunde därför inte vara med. En pedagog hjälpte oss att förklara för barnet att denne inte 
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kunde delta just då, och vi kunde därefter påbörja vår aktivitet. Enligt samtyckeskravet kunde 

barnet inte vara med i vår studie, men pedagogen uttryckte att de eventuellt kunde genomföra 

en liknande uppgift med barnen vid ett annat tillfälle, då vi forskare hade kort om tid till vårt 

förfogande.  

 

Placeringen under intervjuerna var viktig för att barnen som blev intervjuade inte skulle 

uppleva samtalet som en förhörssituation. Vi hade som ambition att istället sitta i 90 graders 

vinkel mot varandra, eftersom det ger båda parterna möjlighet att rikta blicken mot ett annat 

håll under intervjuns gång (Johansson, 2013). Den ambitionen följdes inte fullt ut då något barn 

förflyttade sig under intervjuns gång. I en intervjusituation är det viktigt att som forskare visa 

stort intresse för det barnen har att säga samt visa en öppenhet och respekt att använda goda 

strategier. Till exempel att barnen styrde samtalets gång efter våra frågeteman, där de lyfte det 

som de ansåg var betydelsefullt, med tanke på att vi strävade efter att minimera 

maktförhållandena mellan vuxna och barn (Hansen Orwehag, 2013; Johansson, 2003; Lindgren 

& Sparrman, 2003). Vi som forskare var måna om att barnen skulle bli sedda, lyssnade på och 

hörda under samtalen genom att ge tid till dem när de skulle svara samt att fördela talutrymmet 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2003; Sommer et al., 2011). Vi tog även hänsyn till att 

varje barn är en egen individ och varje barn kunde bidra på olika sätt till vår studie. 

 

Alla medverkande barn i studien fick fiktiva namn, för att inte kunna identifieras. De fiktiva 

namnen som förekommer i studien är: Ludvig, Oskar, Ofelia, Isa, Loke, Tilda, Simon, Hampus, 

Samuel och Ella.  

 

4.6 Databearbetning och transkribering 

När kvalitativa intervjuer ska bearbetas menar Kihlström (2007) att det bör med nöd skrivas av 

från inspelningen i form av transkriberingar, därefter genomförs en sammanställning och 

letande efter olika mönster. Transkriberingar ska dessutom skrivas ut ordagrant, då helheten 

ska framkomma i det transkriberade materialet, eftersom sammanhanget är väsentligt 

(Johansson, 2013), och särskilt väsentligt i forskning som innefattar barns medverkan. Studien 

presenteras på ett respektfullt sätt gentemot barnen, genom att resultatet av transkriberingarna 
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presenteras i oredigerad form, eftersom barnens berättande är det centrala för studien 

(Johansson, 2003). 

 

Ljudinspelningarna har lyssnats på flera gånger för att viktiga aspekter inte skulle missas, detta 

tillsammans med de anteckningar som också skrevs under intervjuerna. I anteckningarna kunde 

ljudinspelningen kompletteras med nedskrivna icke-verbala uttryck som skedde under 

intervjuerna, då även det kan vara betydelsefullt för sammanhanget (Johansson, 2013). Barnens 

utsagor transkriberades i form av citat och kompletterades med nedskrivna icke verbala uttryck 

som följd inom parantes. Motivet för detta var att under första intervjun blev det tydligt för oss 

att barnen tillämpade kroppsliga uttryck när vi ställde frågor, och ibland visade “sitt svar” med 

hjälp av kroppen.  

 

Transkriberingarna genomfördes av oss båda forskare på en avskild plats, inte på förskolan, 

efter intervjuerna hade genomförts. Den ena lyssnade på inspelningen och upprepade till den 

andre som satt och skrev direkt på datorn, för att säkerställa att barnens citat blev så ordagrant 

nedskrivet som möjligt. Den totala empiriska data för denna studie omfattade 66 minuter, och 

resulterade i 18 sidor transkriberingar, vilka blev underlag för analysen. Material som inte är 

fruktbart för studien kan uteslutas från datamaterialet (Bryman 2018; Rennstam & Wästerfors, 

2015). Løkken och Søbstad (1995) skriver dessutom fram att under intervjuer med barn kan 

nonsensord, motsägelser och humor framkomma. Logiken utifrån barns synvinkel har att göra 

med vilka erfarenheter och vad som är aktuellt i just det barnets situation. Material som inte 

transkriberades var till exempel “vill du se jag har gjort denna snögubben” och “jag tog kort på 

dig nu”.  

  

4.7 Studiens tillförlitlighet 

Med en kvalitativ metod i undersökningsprocessen skriver Bryman (2018) att det finns fyra 

olika kriterier som behöver uppfyllas för att denne ska vara tillförlitlig. Dessa är; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär att 

resultatet har skrivits fram ordagrant utifrån ljudinspelningarna och transkriberingarna, för att 

det ska i högsta möjliga mån stämma överens med det som framkommit under intervjuerna, 

vilket presenteras i 4.6 Databearbetning och transkribering. Överförbarhet innebär huruvida 
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denna studie kan tillämpas igen av andra forskare, vilket kan likna en texts transparens som 

Svensson och Ahrne (2015) framhåller, vilket i sin tur innebär att forskningen i denna studie 

kan upprepas och diskuteras av andra. Dock kan vi inte försäkra att just denna studies resultat 

visar likvärdigt resultat om en liknande studie skulle genomföras med barn, då Kvale och 

Brinkmann (2014) nämner att varje situation och person är unik. Barn berättar om sådant som 

är logiskt för just deras egen erfarenhetsvärld och förutsättningar i den aktuella situationen 

(Løkken & Søbstad, 1995). Det som framkommer i intervjuer med barn kan behöva jämföras 

med annan information som finns om barnet (Løkken & Søbstad, 1995), för att säkerställa 

trovärdigheten på det som framkommit under intervjun. Dock var detta något som inte 

kompletterades efter genomförda intervjuer, med tanke på vår tidsaspekt. Pålitlighet innebär 

att alla delar av alla stegen i forskningsprocessen finns presenterat i studien, vi var transparanta 

i studiens genomförande då alla stegen i processen är beskrivna i detalj. Det fjärde och sista 

kriteriet styrka och konfirmera, handlar om att forskaren agerat i god tro där egna åsikter och 

värderingar åsidosatts i forskningsprocessen. Dock är det läsaren av studien som är den som 

avgör i vilken utsträckning studien uppfyller dessa kriterium konstaterar Bryman (2018). I 

förhållande till vår studie kan det sägas vara läsarens uppgift att besluta om bland annat barnens 

utsagor i resultatet är rimliga i relation till transformationerna, det vill säga analysen av barnens 

berättande. 

 

4.8 Analysmetod 

Som analysmetod valdes tematisk analys ut, då det är ett vanligt angreppssätt vid kvalitativ 

undersökning (Bryman, 2018). Under identifieringen av teman hölls ögonen öppna för; 

repetitioner, metaforer, likheter och skillnader och teorirelaterat material, vilka förklaras under 

4.8.1, analysprocess. Det fanns ytterligare fyra stycken kriterier, lokala typologier eller 

kategorier, övergångar, språkliga kopplingar och saknade data, vilka inte lämpade sig för vår 

analysprocess. Däremot understryker Bryman (2018) att vara försiktig i användning av 

tematisk analys då forskare tillämpar vaga förklaringar till hur teman uppkommit, det är därför 

betydelsefullt för oss att framhålla varför och på vilket sätt dessa teman är relevanta för just 

vår studie. De teman och delteman vi fann efter genomförda transkriberingar belyser barns 

egna perspektiv, eftersom i denna studie ses barnen som meningsskapande och viljeinriktade 

individer och betraktas både som being och becoming samtidigt. Därav besvarar denna 

tematiska analys forskningsfrågorna för studien bäst. Framework  skriver Bryman (2018) fram 

och förklarar är en matrisbaserad metod för att ordna och sammanställa data. Detta har vi 



 21 

använt oss av för att finna teman, vilka är; Man sitter stilla – men får ju röra på sig lite också, 

Rörelsens innebörd enligt barnen och Barnens agens i utomhusmiljön. Teman och delteman 

ter sig genom noggrann läsning och omläsning av fältanteckningar och de ljudinspelningar som 

genomförts, sedan tillämpas matrisen på data. Vi får inte reda på hur dessa teman och delteman 

ska identifieras direkt, men vår medvetenhet som lyhörda forskare, ökade vår medvetenhet 

kring hur återkommande utsagor och fotografier från barnen förekom under intervjuerna, detta 

bekräftades sedan i transkriberingarna och formade de valda teman (Bryman, 2018).  

 

4.8.1 Analysprocess 

Efter att vi transkriberat allt material utgick vi från fyra kriterier; repetitioner, metaforer, 

likheter och skillnader samt teorirelaterat material som Bryman (2018) framhåller är väsentliga 

i processen med att finna teman och delteman. Repetitioner är återkommande teman i 

transkriberingarna. När vi läste igenom transkriberingarna framkom repetitioner på flera ställen 

där barnen berättade om liknade saker eller hade fotograferat på samma ställe, det förekom 

frekvent i vårt insamlade material. Metaforer innebär hur barnen bildligt återger sina tankar, 

detta genom stöd av fotografier i denna studie, men även att de visar med kroppsspråk hur de 

menar. Likheter och skillnader beskriver hur intervjupersonerna återberättar på olika sätt och 

skiljer sig från resterande som blivit intervjuade. Teorirelaterat material betyder hur begrepp 

från studiens barndomssociologiska perspektiv kan forma ett tema (Bryman, 2018), i detta fall 

blev agens, tolkande reproduktion och sekundära anpassningar relevanta begrepp. 

Analysprocessen ska vara relevant för våra forskningsfrågor därav var det otillräckligt att 

enbart utgå från ett av kriterierna som nämns ovan för att det ska ses som en tematisk analys. 

Kriterierna ses inte som olika steg i en viss ordning, i denna studie betraktas kriterierna 

tillsammans, tre teman växte fram genom uppfyllelse av samtliga framskrivna kriterier. I tema 

ett; Man sitter stilla-men får ju röra på sig lite också, framkom bland annat metaforer genom 

att barnen bildligt återberättade med kroppsspråk och pekade på fotografiet som var taget. I 

tema två; Rörelsens innebörd enligt barnen, framkom likheter och skillnader då två barn 

berättade och visade kroppsligt hur armhävningar gick till men förklarade processen på olika 

sätt. I tema tre; Barnens agens i utomhusmiljön framkom repetitioner då de berättade om att de 

inte fick springa inomhus men det gick bra utomhus. Alla teman innehöll teorirelaterat material.  
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En tabell skapades (se bilaga 3) utifrån Brymans (2018) kriterium som nämns ovan, och 

därefter fylldes information i kring vad barnen berättade om under varje kategori. Det för att 

synliggöra barnens perspektiv samt göra det tydligt för oss i analysprocessen av det insamlade 

materialet vad som skulle analyseras, vilket mynnade ut i de tre valda teman. De tre olika 

temana fick olika färger för att skilja dem åt i transkriberingarna.  

 

Vi förhöll oss till synen på barnen som being och becoming i det insamlade materialet, där 

barnens berättande om rörelse i denna studie förknippas med existerandet här och nu. När 

barnen samtalade om hur vuxna villkorade deras rörelse, sorterade vi in detta under någon slags 

generell förståelse av barndomen som socialt konstruerad. Både för att de var medvetna om 

vad som gällde, vad de önskade, samt någon slags spänning mellan pedagog och barn på grund 

av uttalade regler utifrån möjliga säkerhetsaspekter. Barnen framförde platser i intervjuerna där 

de kunde vara fysiskt aktiva och leva ut i stor utsträckning. På en nivå skulle detta kunna ses 

som spänningen mellan vara och bli en människa, den socialt konstruerade barndomen.  Då 

barnen i intervjuerna också kompletterade sina utsagor med kroppen, var det ett sätt att 

sekundärt anpassa sitt svar för att göra sig förstådda. De tolkade även uppdragen de fick av oss 

och tog fotografier på det som de själva fann relevant och ville samtala med oss om. Begrepp 

som därför förekommer i analysen är agens, tolkande reproduktion och sekundära 

anpassningar. 

 

5. Resultat  

Nedan presenteras studiens resultat och transkriberingar. Syftet är att ge en röst åt barn för att 

närma sig barns perspektiv på stillasittande och rörelse i förskolan, utifrån barns egna 

berättande med stöd i egen producerade fotografier. Studiens forskningsfrågor är; Vad i miljön 

uppfattar barnen här och nu som olika platser för stillasittande eller rörelse? Och På vilket sätt 

anpassar barnen sitt berättande om stillasittande och rörelse i förhållande till regler? Resultatet 

utgörs av barns eget berättande om sitt sociala liv, via egenproducerade fotografier på 

pekplattan i relation till stillasittande och rörelse. I resultatet presenteras tre teman, dessa är; 

Man sitter stilla-men får ju röra på sig lite också, Rörelsens innebörd enligt barnen och 

Barnens agens i utomhusmiljön. För att tydliggöra resultatavsnittet innebär det som står 

innanför tecknen (), det barnen gör med kroppsliga handlingar. Tecknet ~ förtydligar 

uppdelningen mellan utdragen. Tecknet * innebär att ett barn refererar till ett annat barn, det 
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för att fokus ligger på vad barnen berättar om stillasittande och rörelse. Resultatavsnittet 

avslutas med en sammanfattning av studiens resultat och analys. 

 

5.1 Man sitter stilla – men får ju röra på sig lite också  

Under denna rubrik analyseras på vilket sätt barnen anpassar sitt berättande om att de sitter 

stilla på olika platser, men tillägger även att de rör på sig under aktivitetens gång. Analysen 

gjordes utifrån begreppen tolkande reproduktion, sekundär anpassning och agens. Intervjun 

äger rum i ett avskilt pysselrum, totalt är det fyra barn som närvarar per utdrag som presenteras. 

Barnen har fått i uppdrag att fotografera med en pekplatta de platser på förskolan där de sitter 

stilla. Barnen berättar sedan utifrån självvalt fotografi.   

 

“Isa: när får vi bläddra?  

Forskarna: nu kan ni bläddra. 

Isa: det är pärlorna som är där inne, pärlplattor (nästa bild de har tagit fram mot ett bord). 

Forskarna: hur rör man sig när man gör pärlplattor?  

Isa: ja för man tar ju liksom pärla, pärla, pärla, pärla med händerna.  

Ludvig: och det finns grejer om man gjort fel så kan man ta med en grej.  

Forskarna: men om man pärlar kan man både röra sig och sitta still samtidigt?  

Ludvig: jaa. 

Forskarna: hur då?  

Ofelia: man sitter ju ner också tar man ju pärla, pärla, pärla, pärla.  

Isa: det är ju lätt. 

Forskarna: men när man sitter ner är man inte stilla då?  

Ludvig: jo.” 

Isa berättar utifrån ett fotografi på ett bord där hon menar att de kan pärla. När vi forskare 

återkopplar till själva uppdraget om hur de rör sig där, visar Isa med kroppen samtidigt som 

hon berättar hur det går till när hon pärlar. Isa visar med handen och armen att den förflyttas 

fram och tillbaka mellan det hon illustrerar är pärlplattan och där de lösa pärlorna finns. Vid 

ny frågeställning om hur man både kan röra sig och sitta still när de pärlar, bekräftar Ludvig 

detta, och ytterligare ett barn Ofelia berättar att det sker stillasittande genom att “man sitter ju 

ner”, vilket visar på en uppfattning om att sitta ner innebär stillasittande. Ofelia visar sedan att 
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hon förflyttar händerna mellan pärlorna och pärlplattan, precis som Isa illustrerade i början vid 

första frågan. Barnen uttrycker att det sker både stillasittande och rörelse samtidigt, vilket vi 

definierar som en mindre fysisk aktivitet.  

 

Det barnen berättade om, anpassade de genom att tillföra kroppsspråk, vilket kan tolkas som 

att det de ville berätta om omvandlades som en tolkande reproduktion. I detta fall innebär det 

att barnen ville anpassa sig och göra sig förstådda i den situationen vi befann oss i. Barnen 

tillskriver aktiviteten egen mening genom att anpassa sig till sammanhanget och komplettera 

med kroppen hur de menar att det går till att pärla, eftersom det kan vara svårt att verbalt 

beskriva aktivitetens innehåll. Här sker även en form av sekundär anpassning där barnen 

förtydligar sin förklaring med kroppsspråket.  

 

“Forskarna: vilken bild vill du visa? 

Hampus: den, den, den (scrollar mellan flera bilder) den tycker jag om. 

Forskarna: hur sitter du stilla på den bilden? 

Hampus: jätte. 

Forskarna: vad betyder det? 

Hampus: att man sitter hela tiden stilla. 

Forskarna: varför det? 

Hampus: det är torn som * bygger. 

Forskarna: är det byggmaterial? 

Hampus: ja det är dom klossarna. 

Forskarna: sitter man stilla när man använder det materialet? 

Hampus: ja man får också röra sig lite. 

Forskarna: på vilket sätt får man röra sig? 

Hampus: man gör så här (reser sig från stolen och sätter sig på golvet) man sitter såhär först. 

Forskarna: okej. 

Hampus: och sen reser man sig (reser sig upp från golvet) och sen går man till det som man ska ha, sen går man 

tillbaka. 

Forskarna: aha, och då tänker du att du både sitter stilla och rör på dig? 
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Hampus: (nickar).” 

 

När vi frågar hur Hampus sitter stilla svarar han på själva frågan och inte i relation till 

fotografiet, att han sitter “jätte” -stilla, vilket förstärker betydelsen av att enbart sitta stilla. När 

vi undrar vad det betyder har han en egen förklaring att “man sitter stilla hela tiden”, då undrar 

vi varför, Hampus tittar på fotografiet och berättar att på fotografiet är det ett annat barn som 

bygger torn. Hampus verkar relatera stillasittande till något som är jättestilla och förklarar 

vidare att man sitter stilla hela tiden. Det är möjligt att Hampus berättar i relation till att bygga 

torn för att de sitter på golvet då, eller relaterar han det till att han själv befinner sig på en stol 

under intervjutillfället, och menar att han bör sitta stilla på den, eftersom vi forskare noterade 

att han rörde sig på stolen samtidigt som han berättade. Det kan tolkas som att han anpassar sitt 

berättande till outtalade regler om att han vet vad stillasittande innebär, men verkar inte vilja 

upprätthålla detta eftersom han rör på sig när han berättar. Vi återkopplar återigen till 

frågeställningen och Hampus menar att det inte enbart går att sitta stilla när man bygger utan 

att han behöver röra på kroppen också. Det kan tolkas som att Hampus använder sig av 

sekundär anpassning för att berätta kroppsligt, men också lite verbalt om aktivitetens innebörd, 

och vet hur han behöver illustrera med kroppen för att visa hur det går till enligt honom att 

bygga med klossar.   

 

“Tilda: sen har vi denna, där man sitter stilla med fiskespöna.  

Forskarna: hur sitter man stilla när man använder fiskespöna? 

Tilda: man får ju röra lite med händer för att man ska kunna få tag i fisken. 

Simon: man gör lite såhär (sitter still på stolen och visar med knutna händer hur man håller i ett fiskespö) 

Tilda: man måste röra på händerna. 

Forskarna: på vilket sätt sitter man stilla?  

Tilda: man sitter ju på en stol också ska man försöka fiska upp dem på golvet.  

Forskarna: aha.” 

 

Tilda har inflytande i situationen genom att berätta för oss om fotografiet och att i den 

aktiviteten hon relaterar fotografiet till, innebär stillasittande, vilket vi definierar som en mindre 
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fysisk aktivitet. Vi undrar hur man går tillväga för att sitta still i den aktiviteten, Tilda berättar 

att man måste röra lite med händerna också för att få tag i fisk. Simon berättar att man gör såhär 

och visar med kroppsliga handlingar sittandes på stolen hur han fiskar för att få tag på fisken 

som är på golvet. Denna situation kan tolkas som en sekundär anpassning, för att visa hur just 

den aktiviteten går till utan att beskriva den med ord. Tilda bekräftar och säger med ord att man 

måste röra på händerna, det kan tolkas som att barnen talar samma språk och bekräftar 

varandras handlingar och ord, men också för att de gemensamt vill förtydliga för oss forskare 

och anpassa så att vi förstår. Barnen har agens i denna situation på det sätt att de har makt i sitt 

berättande och inflytande över just detta sammanhang, då vi som forskare inte vet hur 

aktiviteten de beskriver går till. Utan barnen får visa och förklara för oss, vilket leder till att de 

blir medskapare i sin egen utveckling.  När vi frågar på vilket sätt de sitter stilla menar Tilda 

att när denna aktivitet görs sitter man ju på en stol. Aktiviteten inbegriper att fiska upp fiskar 

från golvet och därför behöver de därmed också röra på händerna.   

 

5.2 Rörelsens innebörd enligt barnen 

Nedan analyseras vad barnen i studien berättar om rörelsens innebörd utifrån begreppet 

sekundär anpassning och agens, i förhållande till hur de anpassar sitt berättande. Intervjun äger 

rum i ett avskilt pysselrum, totalt är det fyra barn som närvarar per utdrag som presenteras. 

Barnen har fått i uppdrag att fotografera med en pekplatta de platser på förskolan där de rör på 

sig, barnen berättar sedan utifrån fotografiet. Efter första utdraget följer en analys, sedan 

kommer två utdrag efter varandra med efterföljande analys.  

 

“Forskare: vad betyder det att man rör på sig?  

Hampus: att man får gå, men får göra såhär, svänga lite på sig (rör på sin kropp hela tiden). 

Forskare: aha. 

Hampus: också backa, snurrar, hoppa, och såhär får man göra (visar rörelser på golvet).” 

 

Primärt svarar Hampus verbalt på frågan som ställs och anpassar sig efter den och berättar sin 

dåvarande förståelse för vad rörelse betyder. Han visar också sekundärt med kroppen hur han 

gör när han rör på sig och gör en anpassning för att förtydliga det han vill förmedla till oss om 

rörelse. Hampus berättar om rörelsernas “natur” och det kan vara svårtolkat var denna kunskap 
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kommer ifrån, om det är förskolan eller hemmet. Hampus har agens genom att han är 

medskapare till sin egen utveckling, i den mån att han helt fritt får möjlighet att berätta om vad 

rörelse innebär utan någon påverkan utifrån. Det Hampus berättar om och visar menar vi är 

fysisk aktivitet då rörelserna kan medföra förhöjd puls.  

 

“Forskare: en soffa, vad är det för soffa? 

Ludvig: man kan ta sönder hela soffan. 

Ofelia: där är två såna fyrkantiga och två såna tre kantiga. 

Forskare: får man flytta på dom då? 

Oskar: nä. 

Isa: nä bara dom där fröknarna säger till man ska flytta på dom. 

Forskare: brukar man röra sig mycket där? 

Flera av barnen säger: mm. 

Forskare: hur då? 

Oskar: man måste putta för fullt. 

Ofelia: också bygger man ju med dom. 

Forskare: vilka kroppsdelar använder man där? Ni beskrev innan att man använde armarna, att man puttade, 

var det nån mer kroppsdel? När man är i den hörnan. 

Ludvig: (tar upp sin fot på bordet). 

Forskare: fötterna. 

Ludvig: benen, musklerna, dom använder man hela tiden. 

Forskare: vadå för muskler? 

Ludvig: doma benmusklerna, och armmusklerna (pekar på kroppsdelarna). 

Forskare: aha. 

Ludvig: ja för man gör armhävningar. 

Forskare: aha brukar du göra armhävningar? 

(Ludvig går ner från stolen han sitter på och lägger sig ner på golvet och gör armhävningar).” 

~ 
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“Forskare: hur gör man när man går, använder man kroppen då? 

Ella: kroppen? 

Forskare: använder man kroppen eller hur gör man när man går? 

Hampus: vill ni se som jag kan (går av stolen, går ner på golvet och ställer sig i armhävningsposition).  

Forskare: hur gör du då med kroppen? 

Ella: han tränar. 

Forskare: jaha hur gör man då? 

Hampus: ja som man tränar med musklerna.  

Forskare: jaha hur gör man då? 

Hampus: man står först upp (ligger ner på golvet och har armarna sträckta med händerna i golvet), sen tar man 

händerna så (sätter i båda händerna och armarna i golvet och gör en armhävning), sen upp också ner, sen upp 

och så gör man ner. 

Forskare: jaha. 

Hampus: så man blir mer starkare. 

Forskare: hur blir man mer starkare? 

Hampus: för man gör så, så blir man mer starkare. 

Forskare: vad händer med musklerna när du gör så?” 

 

I båda utdragen berättar barnen utifrån deras perspektiv om rörelsens innebörd där barnen 

tolkar rörelse till att använda sina muskler och göra armhävningar, vilket vi definierar som 

fysisk aktivitet. Ludvig i exemplet ovan visar primärt med sina kroppsdelar vilka som används 

till vad, händerna och fötterna användas för att putta på saker med. Ludvig förklarar även att 

benen (musklerna) används hela tiden och vid frågan vilka muskler han menar, pekar han först 

på benmusklerna och sen på armmusklerna och relaterar det till att de används för att kunna 

göra armhävningar. Ella tolkar vi som att hon först inte förstår frågan vi ställer, men när 

Hampus “vill visa vad han kan” och anpassar sig för att göra sig förstådd, går ner från stolen 

till golvet, vet Ella precis vad Hampus gör, han tränar. Hampus beskriver också verbalt hur han 

går tillväga för att göra armhävningar och sekundärt anpassar kroppsrörelserna till det han 

berättar om för att förtydliga. Det sker även här sekundära anpassningar både verbalt och 

kroppsligt, barnen anpassar sig efter frågan som ställs. Hampus menar också att man blir 
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starkare av att göra så som han gör, när vi undrar hur han blir starkare visar han återigen med 

kroppen att “gör man så, så blir man starkare”, men när vi frågar vad som händer med 

musklerna får vi inget gensvar, det kan tolkas som att frågan var svårställd eller att kunskapen 

var begränsat inom vad som händer med musklerna. Ludvig har en tydlig i agens i detta utdrag, 

eftersom han berättar utifrån sina erfarenheter och har makt i att förändra och beskriva hur 

armhävningar går till.   

 

5.3 Barnens agens i utomhusmiljön 

Nedan analyseras barns agens i utomhusmiljön utifrån begreppen agens, sekundär anpassning 

och tolkande reproduktion i förhållande till vilka platser i miljön som barnen uppfattar att 

rörelse och stillasittande tar uttryck. Intervjun äger rum i ett avskilt pysselrum, totalt är det fyra 

barn som närvarar i båda utdrag. Barnen har fått i uppdrag att fotografera med en pekplatta de 

platser på förskolan där de rör på sig, barnen berättar sedan utifrån den fotografiet. Utdragen 

presenteras direkt efter varandra, därefter analysen. 

 

“Forskare: hade ni någon mer bild att visa?  

Isa: ja utomhus. 

Forskare: hur får man röra sig utomhus? 

Ludvig: göra allt möjligt nästan. 

Ofelia: och där är den hästen man kan rida på. 

Isa: man bara springer. 

Forskare: aha. 

Ofelia: och går. 

Ludvig: och använder sina kroppsdelar, revbenen och sånt och musklerna. 

Forskare: okej. 

Ludvig: och man använder hjärnan, man använder dessa på fotboll (pekar på sina fötter), och magen. 

Forskare: är det någon skillnad på att vara ute och inne och röra på sig?  

Alla barnen, (någon nickar): ja skillnad. 

Ludvig: man får springa där ute men inte här inne. 
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Forskare: jaha får man inte springa här inne?  

Isa: nej fast man leker ju och då rör man sig. 

Ofelia: ja.  

Ludvig: ja fast inte så fort. 

Forskare: tänker ni att man kan röra sig på olika sätt? 

Ludvig: ja typ som att hänga upp och ner. 

(Barnen är tysta en kort stund). 

Ludvig: skillnad att man kan ju inte spela innebandy här inne fast där ute. 

Ofelia: man får ju vissa grejer där ute som man inte får göra här inne. 

Forskare: och vad kan det vara för grejer? 

Ofelia: man får måla där inne och där ute, man får måla där ute men vi brukar inte göra det.  

Ludvig: man får inte slänga skräp ute fast man får slänga skräp här inne. 

Ofelia: ja för det finns soptunnor här inne fast det finns också soptunnor där ute.  

Forskare: om man är ute kan man sitta still då? 

Isa: eh ja, asså när man sitter på bänken då kan man tänka och då sitter man still. 

Forskare: aha. 

Ludvig: och jag tänker ganska mycket. 

Ofelia: och jag tänker inte mycket.” 

~  

Visar ett fotografi som är taget ut genom fönstret på utegården. 

“Forskare: varför tog ni kort på det där ute?  

Ludvig: för man rör sig där ute jättemycket.  

Oskar: jag brukar springa där ute, jag brukar också bygga i bygghörnan för då måste man röra sig ganska 

mycket och man kan leka med kompisarna.  

Forskare: ni tog båda kort på det där ute, tänkte ni på det?  

Isa: vi tog kort först och sen tog killarna också kort”. 
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Barnen berättar vad de kan göra utomhus, “nästan vad som helst, eller att de rör på sig 

jättemycket”, en plats för fysisk rörelse. Flera av barnen hade olika förslag på vad de kunde 

göra i utomhusmiljön, även att hjärnan också används. När vi undrade om det är någon skillnad 

på att vara ute eller inne är alla närvarande barn överens om att det är skillnad, och säger detta 

verbalt eller nickar med huvudet. Ludvig menar att de inte får springa inomhus men det går bra 

utomhus, vilket kan vara en tolkande reproduktion då de följer de vuxnas regler med att de inte 

får springa inomhus men det går bra utomhus. Vi undrar om de inte fick springa där inne och 

Isa bekräftar med nej men att när de leker rör de på sig, vilket kan vara sekundära anpassningar 

och tolkande reproduktion genom att Isa gör om vår fråga till att när de leker rör de på sig ändå, 

men anpassar med att man inte springer. Barnen var medvetna om vad som gällde, men också 

om vad de själva önskade. Det förekom någon slags vuxenregel som skulle kunna medföra en 

outtalad spänning mellan pedagoger och barn. Barnen konstruerade om det vuxna antagligen 

hade förmedlat sedan tidigare, och gör om det till sitt eget. Barnen ville ha tillgång till platser 

där de kunde vara fysiskt aktiva och leva ut i stor utsträckning, en önskvärd plats för rörelse. 

Det kan förstås som att barnen har agens i viss mån, men barnen önskar att få mer inflytande 

över platser för olika fysiska aktiviteter i inomhusmiljön och på det sättet får de vara med och 

förändra sin egen vardag.   

 

Beskrivandet av rörelserna associerade barnen till att involvera olika delar av kroppen och att 

vara utomhus tillsammans med andra barn, vilket Oskar uttrycker i det andra utdraget “man 

kan leka med kompisarna” där han samtidigt ger förslag på vad som kan tänkas göras utomhus. 

Vi uppmärksammade då att båda paren tog sitt första fotografi ut genom fönstret på 

utomhusmiljön, när vi frågar barnen om detta var svaret att “vi tog kort först sen killarna”, 

vilket kan tolkas som att det inte var något som barnen själva uppmärksammade eller funderade 

kring, det var viktigare att påpeka vem som tog fotografiet först. 

 

5.4 Sammanfattning av studiens resultat och analys  

Barnen kunde primärt berätta för oss hur vissa aktiviteter utgick från stillasittande, men efter 

vidare frågor framkom det sekundärt att aktiviteten inbegrep rörelser också. Till exempel när 

de pärlade pärlplattor och byggde torn satt de stilla vid bordet eller på golvet där platsen var av 

betydelse för det som kunde ske. Barnen påpekade att de fick förflytta sina armar och händer 

för att ta pärlor eller nya klossar, detta påvisades genom att barnen anpassade sig och använde 



 32 

sin kropp för att visa fysiskt och inte beskriva verbalt. Ett barn förstärkte betydelsen av att vara 

stilla genom att tillämpa “jätte” -stilla. Det kan tolkas på olika sätt då vi inte kan veta om barnet 

relaterade till vad barnet själv gjorde, då vi uppmärksammade att barnet inte satt stilla på stolen, 

men barnet själv tänkte på att han borde vara stilla. Det kan innebära en anpassning till de 

outtalade regler som kunde råda på förskolan.        

            

Barnen beskrev olika förslag på hur de rör på sig så som att gå och springa, men två olika barn 

visade också fysiskt via sin agens, hur armhävningar gick till och visade detta på golvet, barnen 

associerade det till att använda sina muskler. Det var samtliga barn överens om och det skedde 

då en form av anpassning till varandra. Återigen tillämpades kroppen som en sekundär 

anpassning för att komplettera sin utsaga. Några av barnen påpekade också att det pågick 

träning när ett barn var nere på golvet och fysiskt gjorde armhävningar, samt att både ben- och 

armmusklerna var två exempel på vad som tränades vid armhävningar. Benen och musklerna 

var också något som alltid användes. Detta kan ses som spänningen mellan vara och bli en 

människa, där en intensiv rörelse, i det tidiga livet, blir till i den socialt konstruerade 

barndomen, såsom det tedde sig just här. När barnen ses som existerande här och nu, kan vi ta 

tillvara på deras utsagor om vad och hur rörelse sker, vilket gör det intressant att förhålla 

resultatet till synen på barn som being och becoming, då de är medskapare av sin egen barndom.  

 

6. Diskussion  

Nedan presenteras diskussionen rörande studiens resultat i relation till forskningsläget samt 

metoddiskussion i relation till genomförd metod.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet har varit att ge en röst åt barn för att närma sig barns perspektiv på stillasittande och 

rörelse i förskolan, utifrån barns berättande med stöd i egen producerade fotografier. Att 

möjliggöra för att närma sig barns perspektiv på sådant som barnen själva är högst involverade 

i påpekar flertal studier vi läst (Beattie, 2015; Breathnach, et al., 2017; Pyle & Alanca, 2016). 

Barns erfarenheter, uttryck och det som syns för barnet är av betydelse, i vår studie har barnen 

först och främst agens i den mån att de själva producerat fotografiet inför intervjuerna, vilket 

var en framgångsrik metod som möjliggjorde för samtal med barn vi inte hade en tidigare 

relation till. Under intervjuerna lyssnade vi till barnen och iakttog kroppsspråket som barnen 
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tillämpade för att anpassa sig till sammanhanget för att göra sig förstådda. På så sätt fick vi 

anpassa oss för att kunna bekräfta barnens drivkraft i att de ville göra sig förstådda och visa 

med kroppen, till exempel gjorde vi det via våra intervjufrågor och via vårt bemötande. Detta 

belyser Johansson och Pramling Samuelsson (2003) och Sommer et al., (2011) som viktigt. 

Däremot går det inte att frångå att diskutera om intervjufrågorna vi ställde uppfattades som 

ledande eller började med “varför”, då något barn till exempel bekräftade det vi frågade istället 

för att sätta sig emot. Hansen Orwehag (2013) poängterar att med ledande eller varför frågor 

kan barn svara med “därför”, eller blir det svårt att vidareutveckla ett svar på frågan om den 

ställs sluten. Ett exempel på en potentiellt ledande fråga var “sitter man stilla när man använder 

det materialet?” Barnet svarar “ja man får också röra sig lite”, barnet bekräftade vår fråga men 

utvecklade svaret ändå, vilket Hansen Orwehag (2013) menade att barn kan ha svårt att 

vidareutveckla i en sådan fråga. Det kan vi heller inte utesluta haft betydelse för resultatet på 

ett eller annat sätt.  

 

Norðdahl och Einarsdóttir (2014) framför i sin studie att barn föredrar utomhusvistelse framför 

inomhusvistelse. Precis som barnen i denna studie pratade våra informanter om att 

utomhusmiljön var den främsta platsen för rörelse. Utomhusmiljön betonades med att “man får 

göra nästan allt möjligt”. Att nästan få göra allt möjligt kan innebära att färre regler tenderar 

att råda under utomhusvistelse där barnen potentiellt kunde ha möjlighet till mer 

självbestämmande, som också framfördes i Ceciliani och Bortolottis (2013) studie. Å andra 

sidan går det inte att utesluta att vissa vuxenregler tenderade att råda när barnet uttryckte 

“nästan allt”. Regler finns oftast till på grund av olika säkerhetsaspekter, dessa regler kan 

begränsa eller hindra vilka rörelseaktiviteter som kan ske (De Decker et al., 2012; Faskunger, 

2008). Ett barn förstärkte betydelsen av att vara stilla genom att tillämpa “jätte” -stilla, vilket 

kan tolkas som att barnet relaterade till vad han själv gjorde, där vi uppmärksammade att han 

inte satt stilla på stolen när han berättade, men han själv tänkte på att han borde sitta stilla. Det 

kan också ses som ett försök att tillfredsställa regelhållning om att “man sitter stilla på en stol”, 

där barnet tänjde på vuxenreglerna för att inverka på sin egen barndom. Barn gör om det som 

vuxna konstruerar till deras egna och vi menar då att barn därmed är medskapare av sin egen 

barndom. Genom att kompromissa med barn går man dem till mötes men behöver för den delen 

inte innebära att intentionen följs fullt ut. Det kan tänkas skapa konsekvenser gentemot hur 

barnens röst får förutsättningar att prägla verksamheten.  
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I resultatet framgår det att barnen tyckte det var skillnad på utomhusvistelse och 

inomhusvistelse genom att berätta att “man får springa där ute men inte inne”. Detta kan också 

med stor sannolikhet ha att göra med de vuxenregler som finns utifrån säkerhetsaspekter kring 

att springa inomhus. Faktorer som kan inverka på dessa säkerhetsaspekter kan till exempel vara 

utrymmet, vilket kan innebära att det behöver vara säkert och lämpligt för att kunna användas 

till fysisk aktivitet (Serap & Johnson, 2013; Tucker et al., 2011; Van Zandvoort et al., 2010; 

Wilke, et al., 2013).  Barnen var medvetna om vad som gällde i miljöerna, men också vad de 

själva kunde tänkas önska, därmed kunde någon form av sammanstötning ske mellan 

pedagogers regler och barnen. Barnen visade en vilja att kunna leva ut och framförde platser i 

miljön där fysisk rörelse kunde ske, vilka var eftertraktade. Däremot såg pedagogerna i Serap 

och Johnsons (2013) studie enbart platser och dess utrymme som olämpliga för fysisk aktivitet 

och eventuellt inte värdet i de fysiska aktiviteterna. 

 

I resultatet framgår det även att barnen var medvetna och kunde anpassa sig både verbalt och 

via kroppsspråket för att redogöra för hur de rörde på sig på olika sätt, som till exempel förflytta 

armarna, gå för att hämta material, och använda ben- och armmusklerna när armhävningar 

utförs. Aktiviteter som inbegrep att sitta på en stol vid ett bord och även de aktiviteter som 

skedde genom att sitta på golvet vid byggmaterial, uttryckte barnen att “man sitter ju”, vilket 

var en självklarhet att de var stilla, men att viss rörelse ändå skedde. Cardon och De 

Bourdeaudhuij (2008) och Obeng (2010) framhåller att fysiska aktiviteter behöver 

medvetandegöras redan i förskolan, vilket barnen i vår studie visade på medvetenhet kring 

vilka rörelser som behövde göras i olika aktivitetsval. Motoriska färdigheter används i de 

aktiviteter som framkom i intervjuerna, vilket är betydelsefullt för att barnen ska känna sig 

bekväma i att utöva fysisk aktivitet (Copeland et al., 2012). 

 

Denna studie bidrar med insyn i tio barns berättelser kring stillasittande och rörelse i förskolan, 

där barns röst har gjorts hörd. Betydelsen av att möjliggöra för att barn ses som being och 

becoming kan således bidra i forskning med barn som handlar om den kontext barn befinner 

sig i. Det kan ge viktiga insikter för verksamheten som helhet men också stimulera till 

kontinuerlig reflektion (Hillén, 2013; Løkken & Søbstad, 1995). Barnkonventionen som blir 

lag 2020 framför att barn ska ha möjlighet att höras och uttrycka sin mening (Unicef, 2019), 

dessutom påpekar Skolverket (2018) att barn är med och skapar mening och sammanhang och 

ska därav bemötas med respekt. Det är tänkbart att via denna studie beakta vad barn själva 

berättar om stillasittande och rörelse i förskolans verksamhet. Studien kan utgöra ett 
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kunskapsbidrag till barns involvering i hur pedagogerna kan bemöta och agera kring den rörelse 

som sker och möjligtvis kan ske. Detta utgör ett argument till att barns perspektiv bör ta större 

plats i både forskning och i förskolans verksamhet. Å andra sidan är studiens resultat inte 

generaliserbart i likhet med Bryman (2018), vilket vi är medvetna om, men vi ser inte det som 

ett hot mot tillförlitligheten av studien som helhet. 

 

6.2 Metoddiskussion  

Den genomförda studien bygger på barns egna berättande, vilket vi tagit del av genom 

kvalitativa barnintervjuer. Studien avsåg att undersöka vad barn berättar om stillasittande och 

rörelse i förskolan, därför var intervjuer en lämplig metod att välja med stöd i Bryman (2018) 

samt Kvale och Brinkmann (2014). Intervjuguiden (se bilaga 2) med semistrukturerad 

inriktning användes under intervjuerna, den gjorde det möjligt för oss att förändra strukturen 

på frågorna under intervjun. Vi kunde därmed flexibelt följa upp det som barnen själva ansåg 

var betydelsefullt i sammanhanget och på så sätt närma oss barnens perspektiv.  

 

Att genomföra en gruppintervju med barn var utmanande men också högst intressant. En del 

barn i intervjuerna hade väldigt mycket att berätta, så mycket att vi inte hann med att varken 

lyssna eller formulera lämpliga följdfrågor. Det blev därför en utmaning att fördela talutrymmet 

jämnt mellan barnen. Däremot var det givande att många hade mycket att berätta och vi 

uppfattade barnen som att de tyckte det var spännande med två nya personer som intervjuade 

dem. Det kan ha att göra med att vi träffades i en miljö där barnen redan kände sig trygga 

(Bryman, 2018; Halldén, 2007; Johansson, 2013; Johansson, 2003). Däremot var det barn som 

inte berättande lika mycket som andra och det kan bero på att vi inte hade en etablerad kontakt 

med dem sedan tidigare, vilket Johansson (2003) påpekar att etablerad kontakt anses som en 

betydelsefull aspekt i samtal med barn.  

 

Det kan även vara negativt att genomföra gruppintervjuer då barn kan inverka på varandra till 

att säga samma sak, att de inte orkar vänta på sin tur, eller att forskaren kan gå miste om 

intressanta trådar barnen tar upp (Johansson & Karlssson, 2013). Det togs i beaktning men vi 

konstaterade att det var viktigare etiskt att det medverkade fler barn än vuxna under 

intervjuerna för att minska maktförhållandena och att barnen var trygga med varandra (Hansen 

Orwehag, 2013; Johansson, 2003; Lindgren & Sparrman, 2003). Å andra sidan hade vi 
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möjlighet att enbart agera forskare i intervjusamtalen och inte pedagoger, genom att vi inte 

kände barnen sedan tidigare, kunde vi bemöta dem med ett öppet sinne. Vi hade ingen 

bakgrundsinformation om barnen som kunde inverka eller styra hur vi bemötte eller talade med 

barnen, de behövde heller inte känna att de var i behov av att bli styrda och agera efter en given 

roll (Lindgren & Sparrman, 2003).  

 

Vi var två studenter som genomförde intervjuerna tillsammans, vilket vi vidhåller var ett bra 

beslut i efterhand. Det gav oss möjlighet att stötta varandra och en kunde aktivt anteckna. 

Johansson och Karlsson (2013) understryker att föra anteckningar under intervjuer med barn 

kan göra att fokus förflyttas från barnet och att intervjun kan dra ut på tiden, vilket kan medföra 

att barnen tröttnar under samtalet. På grund av att vi var två studenter under intervjuns gång, 

möjliggjorde det att en av oss aktivt kunde lyssna på barnen och ställa frågor och den andra 

fokuserade på att föra anteckningar. Det valet gjordes efter att vi märkt att det missades 

anteckningar och att icke relevanta följdfrågor ställdes när båda ställde frågor och antecknade.  

 

Vi valde innan genomförandet att endast spela in ljud och inte filma under 

intervjusituationerna. Däremot anser vi nu efteråt att vi skulle ha filmat, på grund av att vi 

uppmärksammande att barnen kompletterade sina svar via icke-verbal kommunikation, i form 

av kroppsspråk. Kroppsspråket hade kunnat komplettera barnens utsagor ännu mer om vi filmat 

istället för att enbart spela in ljud, eftersom vi istället fick lägga på minnet de kroppsrörelser 

som barnen kompletterade sina svar med om vi inte hann anteckna. Valet med att inte filma 

gjorde vi i enlighet med Johansson (2003), för att det kan upplevas som ett störmoment men 

även kränka integriteten, genom att alla inte är bekväma med att bli filmade. Dock inbegriper 

intervjuer med barn överlag att möjliggöra för att uppfatta mångsidigheten av barns beteende. 

Genom att inte bara lyssna aktivt utan också uppmärksamma vad barnet gör när de svarar på 

en fråga, ges ett större helhetsintryck av informanterna (Løkken & Søbstad, 1995). Vid 

transkribering upptäcktes även svårigheter med ljudupptagningen då det var svårt att urskilja 

vilket barn som sade vad, då de ibland pratade samtidigt, det kan ha haft inverkan på resultatet 

om vi skrivit ut ett citat hos ett annat barn, i samråd med Bjørndal (2005). 

 

Hansen Orwehag (2013) och Johansson (2003) hävdar att även om studiens syfte är att utgå 

från barns perspektiv kan vi ändå inte fullt ut förstå barns situation genom att enbart lyssna till 
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det barnen säger, utan det behöver kompletteras beroende på vilken kontext barnen befinner 

sig i. Vi diskuterade om situationen barnen befann sig i bidrog till vilka svar de gav oss under 

intervjuerna då vi inte kände barnen sedan tidigare. Dock ansåg vi att vår metod och bemötande 

gentemot barnen möjliggjorde för att vi kunde närma oss de medverkande barnens perspektiv. 

Vår studie tänker vi även skrivits fram som metodutvecklande i den bemärkelsen att den valda 

metoden har möjliggjort för att ge röst åt barnen. Via framgångsrika beprövade 

tillvägagångssätt tar vi reda på hur barn anpassar sitt berättande för att göra sig förstådda, med 

hjälp av vår metod bör ökad betydelse läggas vid det barn själva kan bidra med. Vår metod 

skulle därför kunna implementeras av andra som önskar göra forskning med barn. 

 

7. Studiens slutsats 

Denna studie avsåg att undersöka vad i miljön som enligt barnen var platser för stillasittande 

och rörelse samt på vilket sätt barnen anpassar sitt berättande om stillasittande och rörelse i 

förskolan. Barnen berättade utifrån olika förslag på var i miljön och på vilket sätt stillasittande 

och rörelseaktiviteter gick till.  Barnen kompletterade och anpassade sina utsagor med mycket 

kroppsspråk. Barnen hade en önskan om att tillämpa och visa vad de menade med 

kroppsrörelser under intervjuerna för att göra sig förstådda. Vid stillasittande skedde någon 

form av rörelse oftast samtidigt, antingen användes till exempel en hand eller fot.  

Tillgång till platser i miljön där de kunde vara fysiskt aktiva och leva ut framhölls av barnen. 

Det kan därmed ses på en nivå som spänningen mellan att vara och bli en människa, en socialt 

konstruerad barndom. Barnen i vår studie framförde platser i miljön som önskvärda för rörelse, 

vilket vi menar var deras bidrag för att påvisa hur de är medkonstruktörer av sin sociala 

barndom. När barn är aktiva skapare blir de tilldelade agens till exempel via pekplattan i vår 

studie, där valmöjligheter i vad som skulle presenteras fanns. Regler utifrån säkerhetsaspekter 

kan tänjas och utmanas när barn blir tilldelade agens och ses därmed som medskapare av sin 

barndom, men å andra sidan anpassade barnen sig för att upprätthålla vilka outtalade regler 

som potentiellt existerade.  

 

Att som pedagog försöka närma sig barns perspektiv kan bidra till utveckling för verksamheten, 

eftersom barn besitter kunskap och vill på flera sätt via kroppsspråk och det verbala språket 

förmedla den. Denna spänning menar vi, blir intressant för pedagoger att förhålla sig till. 
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Dessutom finns det konsekvenser för vilka möjligheter eller hinder som skapar förutsättningar 

för vilken rörelse eller icke rörelse som möjligtvis kan ske, i relation till att barnen i studien 

framförde önskvärda platser. Det kan ses som att vuxna tror sig veta vad som är bäst för barnen. 

Andra tänkbara svårigheter kan å andra sidan ligga i att vi inte vet vad i det enligt pedagogerna 

från forskningsläget menar är icke ändamålsenliga miljöer, som barnen i vår studie fann i stor 

grad lämpliga att berätta om, och värt att beskriva, värdera och värna om. Det skulle möjligtvis 

även kunna ligga en svårighet hos de som planerar förskolemiljöer eller de 

samhällsförändringar som villkorar detta byggande och planerade. Vilket försvårar 

förutsättningarna för att låta barns röst bli synliggjord för att förändra i förskolemiljöer eller 

byggandet av förskolor. 

   

8. Didaktiska implikationer  

Denna studie är avsedd att utgöra ett bidrag i betydelsen av att se barn som being och becoming, 

som existerande här och nu, vilket är relevant för fortsatt forskning men också verksamma 

pedagoger. Utan att involvera barnen i det de själva är högst medverkande i, kan vi då heller 

inte säga något om vad och hur de berättar om sin rörelse eller stillasittande. Forskningsläget 

framhåller att barn föredrar utomhusvistelse, men att det finns begränsad forskning att finna. 

Barnen i vår studie framhöll flera önskvärda platser som innefattade rörelse, vilka var platser 

som vi själva eller pedagoger inte möjligtvis tänker att rörelse kan ske på, skulle dessa 

önskvärda platser därmed kunna förändras i förskolan. Genom att fråga och låta barn vara 

delaktiga i verksamheten kan betydelsefulla aspekter om miljön och önskvärda platser för 

rörelse lyftas till ytan, vilket kan förändra de förutsättningar barnen i dagens förskola får för att 

utöva rörelse på. Våra resultat visar på att barn har många tankar och idéer om sin vardag, och 

är villiga att dela med sig av dem.  

 

Vårt resultat pekar mot att den valda metoden möjliggjorde för ett närmande av barns 

perspektiv, där barnen var involverade och hade inflytande under processen genom att 

producera egna fotografier att samtala om under intervjuerna. Med det i åtanke har vi en 

förhoppning om att det ska leda till att fler pedagoger ska bli mer villiga att använda denna typ 

av metod i arbetet med att involvera barnen, och i skapandet av miljön på förskolan.  
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9. Fortsatt forskning  

Vår studie framhåller vikten av att möjliggöra för att närma sig barns perspektiv, därav hade 

det varit intressant med fortsatt forskning och utveckling av being perspektivet. Där vår metod 

för samtal mellan forskare och barn kan tas vidare genom att bredda antalet medverkande barn 

och jämföra förskolor med uttalad utomhuspedagogik mot en förskola som har begränsade 

rörelseutrymmen. För att vidga förståelsen för hur dessa barns berättande kring stillasittande 

och rörelse ter sig på olika sätt, eller inte. Det kan bidra med hur pedagoger i sin tur involverar 

barnen i verksamheten och dess utformning och för de som planerar förskolemiljöer ständigt 

kan förändras. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

 

Samtyckesblankett till vårdnadshavare i förskola angående 

examensarbete 

Hej! 

Vi är två studenter från förskollärarutbildningen på Högskolan i Halmstad som skriver 

examensarbete just nu. I vårt examensarbete ämnar vi undersöka vad barn själva berättar om 

var de sitter stilla och rör på sig fysiskt i förskolan, detta för att vi som förskollärare ska vidga 

vår förståelse om barns rörelse. 

Vi har tänkt att genomföra gruppsamtal med 3–4 barn, samtalet kommer spelas in med 

ljudupptagning och samtalet kan ta mellan 10-20min. Alla barn som medverkar kommer att 

bli informerade om att det är frivilligt att delta och har möjlighet till att avbryta när de själva 

vill. Barnen kommer få ta kort på förskolan var de sitter stilla och var de rör på sig som 

barnen sedan ska få berätta om. Inga barn eller förskolan kommer att kunna identifieras och 

materialet kommer enbart att användas av oss två studenter och våra handledare på högskolan 

(Anniqa och Kalle vars mail står längre ner).  

Vi skulle uppskatta om du som vårdnadshavare kan fylla i denna blankett om ditt barns 

medverkan så snart som möjligt.  

 

Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till oss eller till ansvariga lärare på 

högskolan, Anniqa Lagergren, anniqa.lagergren@hh.se eller Kalle Jonasson, 

kalle.jonasson@hh.se. 

 

Med vänliga hälsningar Ronja Lindberg ronbod16@student.hh.se och Evelina Arvidsson 

evearv16@student.hh.se  

Kryssa i JA eller NEJ nedan och skriv under. Tack på förhand! 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 



 

      □ JA, jag/vi ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteten och gruppintervjun som 

dokumenteras 

□ NEJ, jag/vi vill inte att mitt barn deltar i aktiviteten och gruppintervjun som dokumenteras  

Vårdnadshavare för: 

 

 ................................................................................................................................................. 

 

Datum och vårdnadshavares namnteckning:  

 

................................................................................................................................................... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Vi inleder med att berätta för barnen vilka vi är och att vi har ett uppdrag som vi behöver hjälp 

av barnen med. Därefter kommer vi att informera om deras rättigheter samt att de har möjlighet 

att avbryta när de själva vill, att deras deltagande är frivilligt. Vi ska också informera om att vi 

spelar in ljud samt varför och fråga om det är okej för dem. Barnen kommer sedan få genomföra 

uppdraget och fotografera med pekplatta på olika platser på förskolan där de sitter stilla och 

rör på sig, därefter berätta med stöd i fotografierna. 

 

Nedan presenteras de frågor som vi ska ställa till barnen. Detta är en semistrukturerad intervju, 

vilket innebär att dessa frågor är huvudfrågorna men att under intervjun kan frågor 

omformuleras beroende av vad och vilka svar vi får ifrån barnen. Dessa frågor är utformade 

för att inte ha varför då Hansen Orwehag  (2013) menar att barn då ofta svarar därför, samt att 

inte ha ja- och nej frågor, då det finns svårigheter för barn att vidareutveckla en sådan fråga. 

Vi kommer att uppmuntra barnen till att berätta om sina svar och beskriva i olika följdfrågor. 

Intervjufrågor till barnen 

Vad betyder det att röra på sig?  

Vad betyder det att sitta stilla?  

Hur sitter du stilla på den bilden?  

På vilket sätt sitter man stilla? 

På vilket sätt får man röra sig?  

Vad har du tagit bild på?  

Hur rör du dig där? 

Hur gör du när du är stilla?  

 

 

 



 

Bilaga 3 

Tabell till analysprocess 

 Repetitioner Metaforer Likheter och 

skillnader 

Teorirelaterat 

material 

Platser på 
förskolan:  
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