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Abstract	  
	  
Titel:	   Att	  göra	  barns	  röster	  hörda	  –	  En	  fenomenografisk	  studie	  om	  

barns	  uppfattningar	  av	  förskolans	  rörelseaktiviteter	  och	  av	  sitt	  
inflytande	  när	  det	  gäller	  rörelse	  i	  förskolan	  
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_____________________________________________________________________________________________________	  

Syftet	  med	  denna	  studie	  var	  att	  ge	  röst	  åt	  de	  medverkande	  barnens	  uppfattningar	  av	  

förskolans	  rörelseaktiviteter	  och	  av	  sitt	  inflytande	  när	  det	  gäller	  rörelse	  i	  förskolan.	  	  

Vi	  anser	  att	  det	  finns	  en	  kunskapslucka	  då	  tidigare	  forskning	  kring	  rörelse	  i	  förskolan	  ur	  

barns	  perspektiv	  är	  bristfällig,	  eftersom	  den	  forskningen	  mestadels	  är	  utförd	  ur	  ett	  

vuxenperspektiv.	  Våra	  frågeställningar	  var:	  Hur	  uppfattar	  barn	  sitt	  inflytande	  över	  sina	  

möjligheter	  till	  rörelse	  i	  förskolans	  inomhus	  och	  utomhusmiljö?	  Hur	  uppfattar	  barn	  

utbudet	  av	  rörelseaktiviteter	  i	  förskolans	  inomhus	  och	  utomhusmiljö?	  	  

Studien	  är	  gjord	  ur	  barns	  perspektiv	  och	  vi	  har	  använt	  oss	  av	  en	  fenomenografisk	  ansats,	  

vilket	  innebar	  att	  det	  var	  centralt	  för	  oss	  att	  söka	  efter	  variationer	  av	  barnens	  

uppfattningar.	  För	  att	  uppnå	  syftet	  och	  besvara	  våra	  frågeställningar	  intervjuade	  vi	  

barnen.	  Därefter	  har	  en	  fenomenografisk	  analys	  genomförts,	  i	  vilken	  barnens	  utsagor	  

sammanställdes	  i	  beskrivningskategorierna:	  Det	  finns	  många	  regler,	  det	  finns	  nästan	  

inga	  regler,	  det	  finns	  mycket	  rörelse,	  det	  finns	  inte	  mycket	  rörelse,	  vilket	  utgör	  studiens	  

resultat.	  Studiens	  resultat	  visar	  på	  barnen	  har	  mer	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  

rörelse	  utomhus	  än	  vad	  de	  har	  inomhus	  och	  att	  utbudet	  av	  rörelseaktiviteter	  är	  större	  i	  

utomhusmiljön	  än	  vad	  det	  är	  i	  inomhusmiljön	  på	  förskolan.	  Vidare	  lyfts	  vikten	  av	  att	  

lyssna	  till	  barnen	  för	  att	  öka	  deras	  inflytande	  över	  rörelseaktiviteter	  i	  förskolans	  

verksamhet.	  

	  



	  

	  

Förord	  

Vi	  vill	  inledningsvis	  passa	  på	  att	  rikta	  ett	  tack	  till	  personer	  som	  varit	  till	  stor	  hjälp	  under	  

skrivandet	  av	  denna	  uppsats.	  Först	  och	  främst	  ett	  stort	  tack	  till	  alla	  barn	  som	  delade	  

med	  sig	  av	  sina	  uppfattningar	  om	  fenomenet.	  Barnens	  intervjusvar	  har	  varit	  till	  stor	  

hjälp	  och	  utan	  deras	  engagemang	  hade	  denna	  studie	  inte	  gått	  att	  genomföra.	  Ett	  oerhört	  

stort	  tack	  till	  våra	  familjer	  och	  vänner	  som	  haft	  förståelse	  när	  vi	  isolerat	  oss	  under	  den	  

här	  perioden.	  Vi	  vill	  också	  passa	  på	  att	  tacka	  våra	  handledare	  Anniqa	  Lagergren	  och	  Ulf	  

Petäjä	  som	  under	  vår	  intensiva	  tid	  med	  skrivandet	  har	  bidragit	  med	  konstruktiv	  kritik	  

och	  väglett	  oss	  i	  rätt	  riktning	  mot	  vårt	  mål.	  Sist	  men	  inte	  minst	  vill	  vi	  tacka	  oss	  själva	  för	  

att	  vi	  tillsammans	  har	  stöttat	  varandra	  genom	  denna	  process	  och	  lyckats	  färdigställa	  

uppsatsen.	  Tack	  Carolina	  för	  ett	  mycket	  bra	  samarbete	  i	  framställandet	  av	  denna	  

uppsats.	  Vi	  har	  haft	  både	  tuffa	  och	  roliga	  dagar	  tillsammans.	  Vårt	  skratt	  och	  humör	  har	  

underlättat	  arbetsprocessen	  och	  vi	  har	  bidragit	  med	  olika	  delar	  och	  tagit	  lärdom	  av	  

varandra.	  Ibland	  har	  vi	  trott	  att	  vi	  inte	  skulle	  ro	  iland	  detta,	  men	  våra	  olikheter	  har	  

kompletterat	  varandra.	  Tack	  för	  en	  minnesvärd	  tid	  tillsammans	  min	  vän!	  	  	  

Tack	  Jessica	  för	  ett	  bra	  samarbete	  och	  för	  alla	  långa	  dagar	  tillsammans	  på	  Halmstad	  

stadsbibliotek.	  Utan	  din	  förmåga	  att	  tänka	  steget	  längre	  hade	  vi	  fortfarande	  inte	  fått	  tag	  i	  

våra	  uppfattningar,	  utan	  kämpat	  med	  våra	  upplevelser.	  Tack	  för	  alla	  långa	  samtal,	  sms	  

och	  mail	  och	  för	  att	  vi	  funnits	  för	  varandra	  från	  tidiga	  morgnar	  till	  långt	  in	  på	  

småtimmarna.	  Vi	  kommer	  minnas	  denna	  period	  i	  livet	  som	  tuff,	  men	  framförallt	  med	  

glädje	  av	  att	  vi	  gjorde	  det	  tillsammans.	  	  

	  

	  
	  

TACK! 
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Disposition	  
	  
I	  kapitel	  ett	  introduceras	  bakgrunden	  till	  det	  område	  vi	  valt	  att	  studera.	  Fokus	  är	  på	  hur	  

möjligheterna	  till	  rörelse	  ser	  ut	  i	  förskolans	  inomhus	  och	  utomhusmiljö,	  pedagogers	  

perspektiv	  och	  arbete	  med	  rörelse	  i	  förskolan,	  samt	  vikten	  av	  rörelse.	  Här	  presenteras	  

också	  vårt	  bidrag	  till	  forskningsfältet	  och	  studiens	  syfte	  och	  frågeställningar.	  

I	  kapitel	  två	  ges	  en	  översikt	  över	  tidigare	  forskning	  som	  vi	  anser	  är	  relevant	  för	  vår	  

studie	  under	  fyra	  olika	  rubriker;	  Barns	  inflytande,	  Pedagogers	  inställning	  till	  och	  arbete	  

med	  rörelse,	  Förutsättningar	  för	  rörelse	  i	  förskolans	  utomhusmiljö,	  samt	  Förutsättningar	  

för	  rörelse	  i	  förskolans	  inomhusmiljö,	  vilka	  sedan	  knyts	  ihop	  i	  en	  sammanfattning	  av	  

tidigare	  forskning.	  

I	  kapitel	  tre	  redogör	  vi	  för	  barns	  perspektiv	  som	  vi	  har	  utgått	  från	  som	  teoretisk	  

utgångspunkt	  i	  vårt	  arbete.	  

I	  kapitel	  fyra	  presenteras	  den	  fenomenografiska	  ansats	  som	  vi	  använt	  oss	  av	  i	  studien.	  Vi	  

redogör	  för	  det	  som	  är	  grundläggande	  för	  ansatsen	  och	  presenterar	  dess	  särdrag,	  samt	  

varför	  vi	  valt	  den	  utifrån	  vårt	  syfte.	  I	  kapitlet	  redogörs	  och	  diskuteras	  även	  vårt	  

metodval,	  urval,	  dokumentation	  och	  studiens	  genomförande.	  Här	  presenteras	  också	  den	  

fenomenografiska	  analysmetod	  som	  vi	  använt	  oss	  av	  i	  vår	  analysprocess,	  samt	  våra	  

etiska	  överväganden	  och	  en	  diskussion	  kring	  studiens	  kvalitet.	  

I	  kapitel	  fem	  presenteras	  studiens	  resultat	  under	  två	  utfallsrum	  med	  tillhörande	  

beskrivningskategorier	  som	  framkommit	  under	  analysprocessen	  av	  våra	  intervjuer.	  

Båda	  rubrikerna	  avslutas	  med	  en	  sammanfattning	  av	  utfallsrummen.	  

I	  kapitel	  sex	  inleder	  vi	  med	  en	  metoddiskussion	  där	  vi	  diskuterar	  vårt	  val	  av	  metod,	  teori	  

och	  forskningsansats	  i	  förhållande	  till	  det	  resultat	  vi	  fått.	  Därefter	  diskuteras	  studiens	  

resultat	  i	  relation	  till	  studiens	  syfte	  och	  frågeställningar,	  men	  också	  till	  tidigare	  

forskning	  under	  rubriken	  resultatdiskussion.	  I	  kapitlet	  följer	  därefter	  en	  

sammanfattning	  och	  vår	  slutsats.	  Slutligen	  ger	  vi	  förslag	  på	  fortsatt	  forskning	  och	  vad	  

vår	  studie	  kan	  bidra	  med	  till	  förskolans	  verksamhet	  under	  didaktiska	  implikationer.	  

I	  kapitel	  sju	  redogör	  vi	  kortfattat	  över	  hur	  arbetsgången	  gått	  till	  och	  vilka	  

ansvarsområden	  vi	  delat	  och/eller	  arbetat	  fram	  gemensamt.
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1.	  Inledning	  och	  bakgrund	  

Några	  barn	  spelar	  på	  iPaden.	  I	  rummet	  bredvid	  ritar	  några	  barn	  på	  ett	  papper.	  På	  golvet	  

sitter	  några	  barn	  och	  lägger	  ett	  stort	  pussel.	  Några	  barn	  vill	  hjula	  i	  hallen	  men	  uppmanas	  

att	  vänta	  med	  det	  för	  snart	  ska	  alla	  barn	  få	  röra	  på	  sig	  ute	  på	  förskolans	  gård.	  När	  en	  av	  

oss	  som	  skriver	  det	  här	  examensarbetet	  berättade	  om	  denna	  situation	  kändes	  val	  av	  

ämne	  självklart.	  Det	  var	  barns	  uppfattningar	  av	  förskolans	  rörelseaktiviteter,	  samt	  sitt	  

inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  rörelse	  i	  förskolan	  som	  vi	  ville	  undersöka	  närmare.	  	  

Idag	  vet	  vi	  att	  barn	  blir	  allt	  mer	  stillasittande	  och	  forskning	  visar	  på	  att	  barn	  är	  inaktiva	  

merparten	  av	  sin	  tid	  i	  förskolan	  (Pate,	  Mciver,	  Dowda,	  Brown	  &	  Addy,2008).	  Barn	  

rekommenderas	  röra	  på	  sig	  totalt	  minst	  60	  minuter	  på	  minst	  måttlig	  intensitet	  varje	  dag	  

(Folkhälsomyndigheten,	  2016).	  Inomhus	  är	  barn	  fysisk	  aktiva	  ca	  13,7%	  av	  tiden	  medan	  

utomhus	  är	  barn	  fysisk	  aktiva	  ca	  45,2	  %	  av	  tiden	  (Sharma,	  Chaung	  &	  Skala,	  2011).	  Fysisk	  

rörelse	  har	  betydelse	  för	  barns	  grovmotoriska	  och	  finmotoriska	  utveckling	  (Martin	  et	  al.,	  

2009	  och	  Ericsson,	  2003),	  samt	  minskar	  stress	  och	  förbättrar	  barns	  psykiska	  

välbefinnande	  (Copeland	  et	  al.,2011).	  Ju	  tidigare	  barn	  får	  en	  positiv	  inställning	  till	  att	  

röra	  på	  sig	  desto	  större	  är	  chansen	  att	  barnen	  tar	  med	  sig	  det	  vidare	  in	  i	  vuxenlivet	  

(Abadie	  &	  Brown,	  2010).	  	  

	  

Pedagoger	  uttrycker	  att	  utomhusmiljön	  ska	  användas	  till	  att	  utöva	  fysisk	  aktivitet	  

(McEvilly,	  Verheul	  &	  Atencios,	  2015),	  och	  ett	  för	  litet	  utrymme	  och	  oro	  kring	  barns	  

säkerhet	  kan	  bidra	  till	  att	  barnen	  blir	  stillasittande	  inomhus	  (Decker	  et	  al.,	  2012).	  Vi	  har	  

under	  våra	  praktiker	  i	  förskolan	  uppmärksammat	  att	  det	  oftast	  är	  den	  fria	  leken	  

utomhus	  som	  står	  för	  den	  del	  av	  rörelse	  som	  barnen	  får	  i	  förskolan.	  Samtidigt	  har	  vi	  sett	  

att	  fysiska	  rörelselekar	  som	  jaga-‐	  och	  brottningslekar	  ofta	  förbjuds	  för	  att	  de	  märks	  och	  

hörs	  för	  mycket	  och	  pedagoger	  uppmuntrar	  istället	  till	  passivare	  lekar	  för	  ett	  lugnare	  

klimat	  i	  förskolan.	  Genom	  den	  fria	  leken	  i	  förskolan	  upplever	  pedagoger	  att	  barn	  rör	  på	  

sig	  tillräckligt	  i	  förskolan	  (Coleman	  &	  Dyment,	  2013),	  men	  barn	  är	  även	  i	  behov	  av	  

planerade	  rörelseaktiviteter	  som	  kan	  medföra	  känslor	  av	  social	  gemenskap	  och	  ökad	  

trivsel	  (Ericsson,	  2003).	  	  

	  

De	  flesta	  studier	  som	  vi	  har	  tagit	  del	  av	  utgår	  ifrån	  pedagogers	  perspektiv	  på	  hur	  barn	  

rör	  på	  sig	  på	  förskolan,	  samt	  pedagogers	  inställning	  till	  och	  arbete	  med	  fysisk	  
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rörelseaktivitet.	  Med	  vår	  studie	  vill	  vi	  vända	  på	  det	  och	  lyfta	  fram	  barns	  uppfattningar.	  

FN:s	  barnkonvention	  slår	  fast	  barns	  rätt	  att	  uttrycka	  sina	  åsikter	  i	  sådana	  sammanhang	  

som	  har	  betydelse	  för	  barnen	  själva	  (Utrikesdepartementet,	  1990).	  Däremot	  

kännetecknas	  förskollärares	  arbete	  med	  förskolans	  demokratiuppdrag	  av	  att	  det	  är	  de	  

vuxna	  i	  förskolan	  som	  bestämmer	  vem	  som	  har	  inflytande,	  samt	  vad	  barnen	  har	  

inflytande	  över	  och	  när	  barnen	  har	  inflytande	  (Ribaeus,	  2014).	  I	  enlighet	  med	  förskolans	  

läroplan	  menar	  vi	  att	  barns	  behov	  och	  de	  intressen	  som	  barnen	  själva	  ger	  uttryck	  för,	  

bör	  ligga	  till	  grund	  för	  planeringen	  av	  verksamheten	  (Skolverket,	  2010).	  Vi	  vill	  göra	  

pedagoger	  uppmärksamma	  på	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  barnens	  åsikter	  kommer	  fram.	  Detta	  

för	  att	  få	  med	  sig	  barnen	  i	  verksamheten	  och	  barn	  har	  precis	  som	  vi	  vuxna	  olika	  

intressen	  när	  det	  handlar	  om	  att	  röra	  på	  sig.	  I	  likhet	  med	  Johansson	  (2003),	  vill	  vi	  att	  det	  

ska	  vara	  barnen	  som	  gagnas	  av	  att	  deras	  perspektiv	  synliggörs.	  Genom	  att	  ta	  del	  av	  

barns	  uppfattningar	  kan	  pedagoger	  få	  en	  inblick	  i	  barns	  perspektiv	  och	  på	  så	  sätt	  få	  en	  

bekräftelse	  på	  om	  verksamheten	  utgår	  ifrån	  barnens	  intressen.	  För	  att	  fånga	  barns	  

perspektiv	  krävs	  det	  att	  det	  är	  barnen	  själva	  som	  är	  källan	  till	  informationen	  (Halldén,	  

2003).	  Genom	  att	  använda	  oss	  av	  barns	  perspektiv	  som	  teoretisk	  utgångspunkt	  i	  vår	  

undersökning	  kan	  vi	  representera	  barns	  egna	  uppfattningar.	  När	  vi	  pratar	  med	  barnen	  

om	  det	  som	  händer	  i	  den	  vardagliga	  verksamheten	  får	  vi	  kunskap	  om	  deras	  perspektiv	  

på	  den	  tillvaro	  som	  vi	  vuxna	  skapar	  för	  dem	  (Arnér,	  2009).	  	  

	  

Det	  är	  som	  synes	  barns	  uppfattningar	  som	  vi	  med	  denna	  undersökning	  vill	  lyfta	  fram,	  

vilket	  har	  lett	  oss	  in	  på	  en	  fenomenografisk	  ansats,	  som	  handlar	  om	  att	  beskriva	  

variationer	  av	  uppfattningar.	  Grundläggande	  för	  denna	  ansats	  är	  distinktionen	  mellan	  

hur	  något	  är	  och	  hur	  något	  uppfattas	  vara,	  det	  vill	  säga	  hur	  någon	  upplever	  något,	  inte	  

vad	  som	  är	  sant	  eller	  falskt.	  Fenomenet	  i	  denna	  studie	  är	  barns	  uppfattningar	  av	  

förskolans	  rörelseaktiviteter	  och	  av	  sitt	  inflytande	  när	  det	  gäller	  rörelse	  i	  förskolan,	  och	  

med	  en	  fenomenografisk	  ansats	  söker	  vi	  inte	  efter	  någon	  förklaring,	  utan	  vi	  vill	  beskriva	  

hur	  fenomenet	  uppfattas	  av	  barnen.	  Med	  rörelse/rörelseaktiviteter	  menar	  vi	  exempelvis	  

rörelsesånger,	  dans,	  gymnastik	  och	  både	  rörelse	  som	  är	  planerad	  av	  pedagogerna	  och	  

har	  ett	  särskilt	  syfte,	  samt	  barnens	  fria	  rörelse	  under	  lek.	  
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1.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  

Syftet	  med	  vår	  studie	  är	  att	  undersöka	  vad	  barn	  har	  för	  variationer	  av	  uppfattningar	  av	  

förskolans	  rörelseaktiviteter	  och	  av	  sitt	  inflytande	  när	  det	  gäller	  rörelse	  i	  förskolan.	  	  

Syftet	  har	  mynnat	  ut	  i	  följande	  frågeställningar:	  

	  

• Hur	  uppfattar	  barn	  sitt	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  rörelse	  i	  förskolans	  

inomhus	  och	  utomhusmiljö?	  

• Hur	  uppfattar	  barn	  utbudet	  av	  rörelseaktiviteter	  i	  förskolans	  inomhus	  och	  

utomhusmiljö?	  
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2.	  Tidigare	  forskning	  

I	  detta	  kapitel	  ämnar	  vi	  lyfta	  fram	  relevant	  forskning	  för	  denna	  uppsats.	  Kapitlet	  inleds	  

med	  forskning	  som	  belyser	  barns	  inflytande	  i	  förskolan.	  Vidare	  redogör	  vi	  för	  vilka	  

möjligheter	  till	  rörelse	  som	  pedagogerna	  erbjuder	  barnen	  i	  förskolan.	  Därefter	  redovisas	  

två	  avsnitt	  om	  forskning	  som	  berör	  möjligheter	  till	  rörelse	  i	  förskolans	  inomhus	  och	  

utomhusmiljö.	  Avslutningsvis	  följer	  en	  sammanfattning	  av	  forskningsläget.	  	  

2.1	  Barns	  inflytande	  

När	  pedagoger	  har	  fått	  uttala	  sig	  om	  vad	  de	  anser	  att	  barn	  ska	  ha	  inflytande	  över	  har	  det	  

visat	  sig	  att	  pedagoger	  anser	  att	  barnen	  ska	  ha	  inflytande	  över	  ”mindre”	  saker.	  Det	  kan	  

vara	  att	  barnen	  ska	  kunna	  välja	  vilket	  material	  de	  ska	  arbeta	  med	  och	  i	  vilken	  del	  av	  

rummet	  de	  ska	  utöva	  sina	  aktiviteter.	  Pedagoger	  uttrycker	  att	  det	  inte	  är	  möjligt	  för	  

barn	  att	  ha	  inflytande	  över	  större	  beslut	  eftersom	  de	  inte	  är	  mogna	  för	  det	  i	  

förskoleåldern.	  Samtidigt	  uttalar	  pedagogerna	  att	  barns	  inflytande	  är	  beroende	  av	  hur	  

klimatet	  är,	  och	  att	  barnen	  får	  mer	  inflytande	  i	  ett	  klimat	  som	  pedagogerna	  upplever	  

som	  lugnt.	  Mindre	  inflytande	  har	  barnen	  om	  tiden	  går	  åt	  till	  att	  säga	  till	  och	  lära	  barnen	  

hur	  de	  ska	  vara	  mot	  varandra.	  Pedagogerna	  är	  medvetna	  om	  att	  de	  själva	  bidrar	  till	  att	  

hindra	  barns	  inflytande	  och	  därmed	  förskolans	  demokratiuppdrag,	  men	  pedagogerna	  

försöker	  ge	  barnen	  inflytande	  över	  sin	  verksamhet	  genom	  att	  ta	  tillvara	  barnens	  egna	  

initiativ	  eller	  erbjuda	  olika	  alternativ	  (Ribaeus,	  2014).	  	  

	  

Det	  har	  visat	  sig	  att	  barn	  har	  svårt	  att	  få	  inflytande	  över	  pedagogstyrda,	  organiserade	  

aktiviteter	  (Ekström,	  2007;	  Ribaeus,	  2014),	  men	  att	  barnen	  då	  skapar	  ett	  indirekt	  

inflytande	  genom	  att	  göra	  motstånd,	  till	  exempel	  genom	  att	  inte	  lyssna	  på	  instruktioner	  

eller	  uppmaningar	  från	  pedagogerna.	  Olika	  barn	  har	  olika	  mycket	  inflytande	  på	  

förskolan,	  då	  vissa	  barn	  får	  större	  möjligheter	  till	  att	  utöva	  indirekt	  inflytande,	  medan	  

andra	  barn	  får	  tillsägelser	  direkt.	  Förskolebarn	  utövar	  även	  inflytande	  genom	  att	  

utmana	  regler,	  som	  i	  många	  avseenden	  finns	  till	  för	  barnens	  säkerhet	  (Ribaeus,	  2014).	  	  

Å	  andra	  sidan	  visar	  Karlsson	  (2009)	  studie	  om	  barns	  inflytande	  över	  olika	  situationer	  på	  

förskolan,	  att	  barn	  visst	  visar	  respekt	  för	  de	  regler	  som	  gäller	  på	  förskolan,	  för	  varandra	  

och	  pedagogerna,	  och	  på	  så	  vis	  gestaltar	  barnen	  demokratiska	  värden.	  Studien	  visade	  

dock	  att	  det	  är	  förskolans	  pedagoger	  som	  har	  tolkningsföreträde	  framför	  barnen	  och	  att	  

det	  som	  barnen	  uttrycker	  som	  viktigt	  inte	  alltid	  tas	  på	  allvar.	  Under	  fri	  lek	  inomhus	  och	  
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under	  utomhusvistelse	  har	  barn	  på	  förskolan	  mer	  inflytande,	  då	  dessa	  situationer	  inte	  är	  

lika	  styrda	  eller	  planerade	  av	  pedagoger	  (Ekström,	  2007;	  Ribaeus,	  2014).	  Möjligheterna	  

till	  barns	  ökande	  inflytande	  i	  utomhusmiljön	  är	  större	  då	  pedagogernas	  möjlighet	  till	  

styrning	  minskar	  då	  barnen	  befinner	  sig	  på	  stora	  ytor	  som	  pedagogerna	  inte	  alltid	  kan	  

övervaka.	  

2.2	  Pedagogers	  inställning	  till	  och	  arbete	  med	  rörelse	  	  

Studier	  om	  pedagogers	  inställningar	  till	  utomhusaktiviteter	  skiljer	  sig	  åt.	  När	  forskare	  

har	  undersökt	  amerikanska	  pedagogers	  inställning	  till	  aktiviteter	  utomhus	  framkom	  det	  

att	  pedagogerna	  såg	  utomhusmiljön	  som	  en	  arena	  för	  barnen	  att	  rensa	  överskottsenergi,	  

samt	  ge	  dem	  möjlighet	  att	  förbereda	  för	  lärandeaktiviteter	  i	  inomhusmiljön.	  De	  

uttryckte	  även	  att	  pedagogers	  intrång	  i	  barnens	  aktiviteter	  inkräktar	  på	  barnens	  

kreativitet	  och	  att	  pedagogernas	  främsta	  roll	  under	  utomhusvistelse	  var	  att	  övervaka	  

barnen	  (McClintic	  &	  Petty,	  2015).	  I	  en	  skotsk	  studie	  där	  pedagogerna	  har	  intervjuats	  

uttrycker	  de	  att	  det	  är	  deras	  plikt	  att	  ge	  barnen	  möjligheter	  att	  vara	  fysiskt	  aktiva.	  

Barnen	  ”ska	  få	  gå	  ut	  och	  få	  massor	  av	  motion”	  och	  vistelse	  utomhus	  innebär	  en	  paus	  från	  

inomhusmiljön	  för	  att	  få	  frisk	  luft.	  Pedagogerna	  hänvisar	  till	  en	  stor	  klätterställning	  och	  

fysisk	  utrustning	  som	  barnen	  kan	  använda	  sig	  av	  utomhus	  för	  att	  utöva	  fysisk	  aktivitet	  

(McEvilly	  et	  al.,	  2015).	  Studierna	  skiljer	  sig	  avsevärt	  från	  en	  svensk,	  fenomenografisk	  

studie	  om	  pedagogers	  uppfattningar	  och	  upplevelser	  av	  lärandemiljön.	  I	  resultatet	  av	  

Szczepanski	  (2013)	  studie	  framkommer	  det	  att	  pedagogerna	  använder	  sig	  av	  

utomhusmiljön	  som	  en	  arena	  för	  lärande	  och	  att	  de	  vill	  främja	  växelverkan	  mellan	  olika	  

miljöer.	  Pedagogerna	  ser	  utomhusmiljön	  som	  en	  arena	  där	  barnen	  ges	  möjlighet	  att	  röra	  

på	  sig	  och	  uppleva	  med	  hela	  kroppen.	  Skillnaderna	  i	  pedagogernas	  uttalanden	  tolkar	  vi	  

som	  kulturella	  skillnader.	  Svenska	  pedagoger	  anser	  att	  utomhusmiljön	  ska	  ses	  som	  en	  

arena	  för	  lärande	  och	  användas	  i	  växelverkan	  med	  inomhusmiljön,	  medan	  resultaten	  av	  

de	  andra	  studierna	  talar	  om	  utomhusmiljön	  som	  något	  som	  används	  av	  barnen	  för	  att	  

göra	  av	  med	  energi,	  så	  att	  de	  kan	  återgå	  till	  mer	  lärande	  aktiviteter	  inomhus.	  Betydelsen	  

av	  rörelse	  i	  förskolan	  förbises	  oftast	  eftersom	  det	  uppfattas	  av	  pedagogerna	  som	  en	  

naturlig	  del	  av	  barns	  liv	  och	  som	  något	  barnen	  ägnar	  sig	  åt	  i	  den	  fria	  leken.	  En	  minskning	  

av	  den	  fria	  leken	  i	  förskolan	  kan	  ha	  negativa	  konsekvenser	  på	  barns	  utveckling	  och	  

välbefinnande	  (Ridgers	  et	  al.,	  2011).	  Å	  andra	  sidan	  är	  det	  avgörande	  för	  barnets	  fysiska,	  

kognitiva	  och	  sociala	  utveckling,	  att	  barn	  även	  får	  planerade	  rörelseaktiviteter	  i	  
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förskolan	  (Cools,	  De	  Martelaer,	  Samaey	  &	  Andries,	  2009).	  Resultatet	  av	  jämförelser	  av	  

barngrupper	  som	  fått	  ökad	  fysisk	  aktivitet	  och	  grupper	  som	  inte	  fått	  det	  visade	  att	  mer	  

fysisk	  aktivitet	  och	  rörelseglädje	  kan	  medföra	  känslor	  av	  social	  gemenskap	  och	  allmänt	  

ökad	  trivsel,	  samt	  att	  barns	  grovmotorik	  förbättras	  med	  ökad	  fysisk	  aktivitet	  och	  

motorisk	  träning,	  jämfört	  med	  barn	  som	  inte	  får	  det	  (Ericsson,	  2003;	  Hui-‐Tzu	  Wang,	  

2004).	  	  

2.3	  Förutsättningar	  för	  rörelse	  i	  förskolans	  utomhusmiljö	  

Mårtensson	  (2004)	  har	  undersökt	  den	  fysiska	  miljöns	  betydelse	  för	  barns	  lek	  på	  

förskolegården.	  När	  barnen	  har	  observerats	  samt	  själva	  har	  fått	  markera	  och	  beskriva	  

var	  de	  helst	  vistas	  och	  leker	  under	  sin	  tid	  utomhus	  visade	  resultatet	  på	  att	  leken	  hämtar	  

sina	  utgångspunkter	  i	  omgivningen.	  Barnen	  skapar	  sina	  lekar	  genom	  ledtrådar	  i	  miljön	  

där	  öppna	  ytor	  och	  kullar	  ger	  ledtrådar	  till	  mer	  rörelse.	  Gungor	  och	  klätterställningar	  

ger	  ledtrådar	  till	  mer	  platsbundna	  fysiska	  lekar.	  I	  en	  norsk	  studie	  har	  forskare	  sett	  att	  

barn	  har	  nästan	  samma	  aktivitetsnivå	  från	  dag	  till	  dag	  och	  att	  det	  är	  samma	  barn	  som	  är	  

fysiskt	  aktiva	  i	  olika	  utomhusmiljöer,	  oberoende	  av	  miljön	  (Storli	  &	  Hagen,	  2010).	  

Forskare	  har	  identifierat	  de	  fem	  vanligaste	  utomhusaktiviteterna	  och	  hur	  mycket	  av	  den	  

tid	  som	  förskolebarnen	  spenderade	  i	  aktiviteten	  som	  de	  var	  mycket	  fysiskt	  aktiva.	  Mest	  

fysiskt	  aktiva	  var	  barnen	  i	  aktiviteter	  med	  lösa	  föremål	  såsom	  bollar,	  följt	  av	  aktiviteter	  

på	  öppen	  plats	  och	  aktiviteter	  med	  fasta	  föremål	  såsom	  gungor	  (Brown	  et	  al.,	  2009).	  

Den	  forskning	  vi	  har	  tagit	  del	  av	  gällande	  barns	  aktiviteter	  utomhus	  tar	  sällan	  

utgångspunkten	  i	  barns	  perspektiv.	  Men	  i	  Engdahls	  (2014)	  studie	  har	  barn	  själva	  fått	  

beskriva	  hur	  de	  vill	  ha	  det	  i	  sin	  utomhusmiljö.	  Resultatet	  visar	  på	  att	  barnen	  är	  i	  behov	  

av	  både	  stillsamma	  platser	  och	  platser	  där	  fysiskt	  aktiva	  lekar	  är	  tillåtna.	  Även	  i	  

Mårtenssons	  studie	  som	  vi	  belyste	  ovan	  var	  barnen	  med	  och	  fick	  beskriva	  exempelvis	  på	  

vilka	  platser	  de	  helst	  leker	  under	  sin	  tid	  utomhus.	  Aktiviteter	  där	  barnen	  uppvisade	  

högre	  nivåer	  av	  fysisk	  aktivitet	  var	  framförallt	  aktiviteter	  där	  barn	  använde	  sig	  av	  

leksaker	  med	  hjul	  såsom	  trehjulingar	  och	  sparkcyklar.	  Förutom	  att	  titta	  på	  vilka	  objekt	  

som	  användes	  för	  stillasittande	  samt	  aktiv	  lek	  har	  forskarna	  även	  undersökt	  hur	  

tillgängliga	  dessa	  är	  i	  förskolans	  miljö.	  Resultatet	  visar	  att	  barns	  tillgång	  till	  sandlådan	  

var	  större	  än	  till	  objekt	  som	  kunde	  användas	  till	  fysisk	  lek,	  eftersom	  de	  objekten	  ofta	  var	  

förvarade	  otillgängligt	  och	  barnen	  var	  tvungna	  att	  hämta	  och	  lämna	  tillbaka	  dessa	  vid	  
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varje	  användning	  (Soini,	  Villberg,	  Sääkslahti,	  Gubbels,	  Mehtälä,	  Kettunen	  &	  Poskiparta,	  

2014).	  

	  

Barns	  aktivitetsnivå	  påverkas	  om	  barnen	  är	  inomhus	  eller	  utomhus	  på	  förskolan.	  

Utomhus	  är	  barn	  kraftigt	  fysiskt	  aktiva	  ca	  45,2%	  av	  tiden,	  medan	  de	  inomhus	  är	  kraftigt	  

fysiskt	  aktiva	  13,7%	  av	  tiden.	  Det	  är	  den	  fria	  leken	  och	  tid	  utomhus	  som	  ökar	  barns	  

fysiska	  aktivitet	  på	  förskolan	  (Sharma,	  Chuang	  &	  Skala,	  2011;	  Reunamo,	  Hakala,	  Saros,	  

Lehto,	  Kyhälä	  &	  Valtonen,	  2013).	  I	  Copeland,	  Kendeigh,	  Saelens,	  Kalkwarf	  &	  Sherman	  

(2010)	  studie	  har	  pedagogerna	  beskrivit	  att	  de	  upplever	  att	  barn	  verkar	  vara	  mer	  

kreativa	  utomhus	  jämfört	  med	  inomhus.	  Det	  är	  alltså	  pedagogerna	  som	  beskriver	  hur	  de	  

tror	  att	  barnen	  upplever	  sin	  utomhusvistelse,	  och	  inte	  barnen	  själva.	  

2.4	  Förutsättningar	  för	  rörelse	  i	  förskolans	  inomhusmiljö	  

Leksaker	  är	  viktiga	  föremål	  i	  förskolans	  inomhusmiljö	  för	  barns	  fysiska	  lekar	  och	  när	  

den	  fysiska	  miljön	  är	  mer	  obestämd,	  blir	  barns	  aktörskap	  mer	  tydligt	  då	  de	  skapar	  sina	  

egna	  regler	  för	  leken	  och	  blir	  aktiva	  medskapare	  i	  miljön.	  Studier	  visar	  att	  de	  rum	  där	  

barnen	  väljer	  att	  ha	  sina	  fria	  lekar	  är	  där	  pedagogerna	  oftast	  inte	  befinner	  sig	  (Eriksson	  

Bergström,	  2013;	  Engdahl,	  2014).	  Det	  finns	  liknande	  resultatet	  som	  visar	  på	  att	  barn	  är	  

minst	  fysiskt	  aktiva	  med	  en	  vuxen	  närvarande	  (Brown,	  McIver,	  Pfeiffer,	  Dowda,	  Addy	  &	  

Pate,	  2009),	  samt	  att	  avståndet	  till	  en	  pedagog	  är	  avgörande	  för	  hur	  hög	  barnens	  fysiska	  

aktivitetsnivå	  blir,	  och	  den	  ökar	  med	  avståndet	  till	  pedagogen	  (Reunamo	  et	  al.,	  2013).	  	  

	  

Barn	  är	  upp	  till	  80	  %	  stillasittande	  under	  en	  dag	  på	  förskolan	  (Pate,	  McIver,	  Dowda,	  

Brown	  &	  Addy,	  2008;	  Sugiyama,	  Okely,	  Master	  &	  Moore,	  2012)	  och	  ett	  för	  litet	  utrymme	  

inomhus,	  för	  få	  material	  och	  lekutrustning,	  samt	  förskollärares	  oro	  kring	  säkerheten	  

bidrar	  till	  att	  barn	  blir	  stillasittande	  (Decker	  et	  al.,	  2012).	  Pedagoger	  upplever	  att	  teknik	  

stoppar	  barns	  vilja	  till	  att	  vara	  aktiva,	  samt	  att	  faktorer	  som	  underlättar	  fysisk	  aktivitet	  

är	  planerade	  fysiska	  aktiviteter	  (Dwyer,	  Higgs,	  Hardy	  &	  Bauer,	  2008).	  Det	  finns	  fler	  

studier	  som	  visar	  på	  att	  dagens	  teknologi	  gör	  barn	  mindre	  aktiva	  på	  förskolan	  (Pate	  et	  

al.,	  2008).	  Men	  å	  andra	  sidan	  visar	  forskning	  på	  att	  tekniken	  även	  kan	  generera	  rörelse	  i	  

förskolan.	  Studier	  visar	  på	  att	  förskolebarn	  använder	  och	  utvecklar	  många	  

rörelsekvaliteter	  när	  de	  interagerar	  med	  ett	  dansspel	  eller	  ett	  tv-‐program	  via	  datorn	  

eller	  en	  projektorskärm	  (Gibbs, 2014; Harrison, 2012).  
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2.5	  Sammanfattning	  av	  tidigare	  forskning	  

Barn	  skapar	  alltså	  möjligheter	  till	  rörelse	  under	  den	  fria	  leken	  och	  barn	  är	  mer	  fysiskt	  

aktiva	  ju	  längre	  avståndet	  till	  en	  pedagog	  är	  (Eriksson	  Bergström,	  2013;	  Engdahl,	  2014;	  

Brown	  et	  al.,	  2009).	  Inomhus	  skapas	  möjligheter	  till	  rörelse,	  främst	  där	  pedagogerna	  

inte	  befinner	  sig	  och	  under	  förbjudna	  lekar	  (Reunamo	  et	  al.,	  2013).	  Däremot	  erbjuder	  

förskolans	  utomhusmiljö	  bättre	  möjligheter	  till	  rörelseaktiviteter	  än	  inomhusmiljön	  

eftersom	  barnen	  inte	  är	  lika	  styrda	  och	  övervakade	  på	  de	  större	  öppna	  ytorna	  och	  med	  

de	  föremål	  som	  finns	  tillgängliga	  i	  utomhusmiljön	  (McClintic	  et	  al.,	  2015).	  Det	  är	  även	  

under	  den	  fria	  leken	  inomhus	  och	  under	  utomhusvistelse	  som	  barn	  har	  störst	  inflytande	  

över	  sina	  aktiviteter	  (Ekström,	  2007;	  Ribaeus,	  2014),	  vilket	  bör	  antyda	  att	  barnen	  

skapar	  sina	  egna	  möjligheter	  till	  rörelse	  under	  den	  fria	  leken.	  Föremål	  som	  ger	  

möjligheter	  till	  rörelse	  och	  som	  barn	  använder	  i	  sina	  fysiska	  lekar	  är	  till	  exempel	  cyklar,	  

bollar,	  hopprep,	  gungor	  och	  klätterställningar	  (Brown	  et	  al.,	  2009;	  Mårtensson,	  2004;	  

Soini	  et	  al.,	  2014).	  Dessa	  föremål	  som	  kan	  användas	  till	  fysisk	  lek,	  har	  enligt	  Soini	  et	  al.	  

(2014)	  däremot	  visat	  sig	  vara	  mindre	  tillgängliga	  för	  barnen	  än	  till	  exempel	  sandlådan	  

som	  främst	  används	  för	  stillasittande	  lek.	  Förskolans	  regler	  som	  ofta	  finns	  till	  för	  barns	  

säkerhet,	  små	  utrymmen,	  och	  för	  lite	  lekutrustning	  hindrar	  barns	  rörelseaktiviteter	  

inomhus	  (Decker	  at	  al.,	  2012),	  och	  kan	  därmed	  anses	  begränsa	  barnens	  möjligheter	  till	  

rörelse.	  Barn	  i	  förskolan	  respekterar	  förskolans	  regler	  (Karlsson,	  2009),	  men	  kan	  också	  

utmana	  reglerna	  som	  ofta	  finns	  till	  för	  deras	  säkerhet,	  och	  på	  så	  vis	  utöva	  inflytande	  

(Ribaeus,	  2014).	  Inomhus	  är	  rörelsemöjligheterna	  alltså	  begränsade,	  men	  tekniken	  kan,	  

beroende	  på	  hur	  den	  används,	  skapa	  möjlighet	  till	  såväl	  stillasittande	  lekar	  som	  till	  

rörelselekar	  (Pate	  et	  al.,	  2008;	  Gibbs,	  2014;	  Harrison,	  2012).	  Att	  utomhusmiljön	  

erbjuder	  bättre	  möjligheter	  till	  rörelse	  anser	  vi	  överensstämmer	  med	  den	  forskning	  om	  

hur	  pedagoger	  uppgett	  att	  utomhusmiljön	  ska	  användas	  av	  barnen,	  nämligen	  till	  att	  göra	  

av	  med	  överskottsenergi	  (McClintic	  et	  al.,	  2015;	  McEvilly	  et	  al.,	  2015)	  och	  som	  en	  arena	  

för	  rörelse	  (Szczepanski,	  2013),	  där	  pedagogens	  roll	  är	  att	  övervaka	  barnen	  och	  inte	  

inkräkta	  i	  deras	  aktiviteter	  (McClintic	  et	  al.,	  2015).	  Men	  å	  andra	  sidan	  skiljer	  sig	  

pedagogers	  inställningar	  till	  utomhusaktiviteter	  åt.	  I	  Szczepanski	  (2013)	  anser	  

pedagoger	  att	  miljön	  utomhus	  även	  ska	  ses	  som	  en	  arena	  för	  lärande,	  och	  inte	  enbart	  

användas	  till	  att	  göra	  av	  med	  överskottsenergi.	  Förskolans	  pedagoger	  kan,	  förutom	  att	  

övervaka	  barnen	  på	  avstånd,	  skapa	  möjligheter	  till	  rörelse	  genom	  att	  erbjuda	  planerade	  

rörelseaktiviteter,	  vilket	  i	  sin	  tur	  är	  avgörande	  för	  barnens	  fysiska,	  kognitiva	  och	  sociala	  
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utveckling	  (Cools	  et	  al.,	  2009).	  Forskning	  visar	  att	  samma	  barn	  har	  nästan	  samma	  

aktivitetsnivå	  från	  dag	  till	  dag,	  oberoende	  av	  miljön	  (Storli	  et	  al.,	  2010),	  vilket	  tyder	  på	  

att	  förutom	  vad	  som	  finns	  tillgängligt	  i	  de	  olika	  miljöerna	  och	  de	  möjligheter	  till	  rörelse	  

som	  pedagogerna	  skapar,	  är	  det	  även	  barnens	  egna	  intressen	  som	  styr	  vilka	  aktiviteter	  

de	  väljer	  att	  ägna	  sig	  åt	  i	  förskolan.	  Som	  Engdahls	  (2014)	  resultat	  visar	  så	  är	  barn	  i	  

förskolan	  i	  behov	  av	  både	  stillsamma	  platser	  och	  platser	  för	  fysisk	  lek.	  

	  

Forskningen	  ovan	  som	  vi	  har	  tagit	  del	  av	  lyfter	  fram	  vilka	  möjligheter	  till	  rörelse	  som	  

barnen	  själva	  skapar,	  samt	  vilka	  möjligheter	  till	  rörelse	  som	  erbjuds	  av	  förskolans	  

pedagoger.	  Forskningen	  belyser	  även	  hur	  möjligheter	  till	  rörelse	  ser	  ut	  i	  förskolans	  

inomhus	  och	  utomhusmiljö,	  samt	  hur	  det	  skiljer	  sig	  åt.	  En	  stor	  del	  av	  denna	  tidigare	  

forskning	  utgår	  från	  pedagogers	  perspektiv	  kring	  barn,	  samt	  forskares	  beskrivningar	  av	  

hur	  barn	  använder	  sig	  av	  förskolans	  miljöer.	  Vårt	  bidrag	  till	  forskningsfältet	  blir	  att	  göra	  

barns	  röster	  hörda.	  
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3.	  Teoretisk	  utgångspunkt	  

I	  studien	  har	  barns	  perspektiv	  använts	  som	  teoretisk	  bakgrund	  med	  anledning	  av	  att	  

studiens	  fokus	  ligger	  på	  barns	  uppfattningar	  av	  sitt	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  

rörelse	  och	  deras	  uppfattningar	  av	  utbudet	  av	  rörelseaktiviteter	  på	  förskolan.	  Barns	  

perspektiv	  är	  ett	  begrepp	  som	  belyser	  barns	  uppfattningar	  och	  åsikter	  ur	  barnets	  egen	  

synvinkel.	  När	  vi	  som	  forskare	  vill	  närma	  oss	  barns	  uppfattningar	  är	  mötet	  med	  barns	  

perspektiv	  en	  förutsättning.	  

3.1	  Barns	  perspektiv	  

Barns	  perspektiv	  är	  barnets	  eget	  perspektiv	  (Pramling	  Samuelsson,	  Sommer	  &	  

Hundeide,	  2011)	  och	  med	  barns	  perspektiv	  menas	  det	  som	  visar	  sig	  för	  barnet,	  barnets	  

erfarenheter,	  intentioner	  och	  uttryck	  för	  mening	  (Johansson,	  2003).	  Barns	  perspektiv	  

(sett	  som	  två	  ord)	  sätter	  alltså	  fokus	  på	  att	  fånga	  ett	  perspektiv	  som	  är	  barnens.	  För	  

detta	  krävs	  det	  att	  det	  är	  barnen	  själva	  som	  är	  källan	  till	  informationen	  (Halldén,	  2003).	  

Genom	  att	  använda	  barns	  perspektiv	  i	  vår	  forskning	  kan	  vi	  representera	  barns	  egna	  

erfarenheter,	  uppfattningar	  och	  förståelser	  av	  fenomenet	  vi	  studerar	  (Pramling	  

Samuelsson	  et	  al.,	  2011).	  Barns	  perspektiv	  i	  forskning	  innebär	  att	  ta	  fasta	  på	  de	  villkor	  

under	  vilka	  barn	  lever	  och	  vad	  dessa	  innebär	  för	  barns	  erfarenheter.	  Det	  handlar	  också	  

om	  att	  som	  forskare	  försöka	  förstå	  barns	  intentioner	  och	  meningsuttryck.	  Som	  forskare	  

försöker	  vi	  närma	  oss	  barns	  perspektiv	  utan	  att	  värdera.	  Våra	  möjligheter	  att	  fullt	  ut	  

förstå	  barns	  perspektiv	  är	  däremot	  begränsade	  och	  den	  kunskap	  vi	  kan	  erhålla	  är	  

knappast	  fullständig	  (Johansson,	  2003).	  I	  resultat	  och	  analys	  återges	  barns	  perspektiv,	  

och	  efter	  en	  analys	  av	  barnens	  berättelser,	  betyder	  barns	  perspektiv	  det	  som	  vi	  som	  

forskare	  kan	  utläsa	  ur	  barnens	  utsagor	  (Halldén,	  2003).	  Barns	  perspektiv	  är	  inte	  

detsamma	  för	  varje	  barn	  (Arnér	  &	  Tellgren,	  2006),	  vilket	  är	  variationerna	  i	  barns	  

uppfattningar	  som	  vi	  redogör	  för	  i	  vårt	  resultat.	  	  

	  

Ansvaret	  för	  att	  barns	  perspektiv	  kommer	  till	  uttryck	  vilar	  på	  forskaren.	  Det	  gäller	  alltså	  

att	  vi	  som	  forskare	  lyfter	  resultatet	  på	  ett	  respektfullt	  sätt	  gentemot	  barnen,	  i	  såväl	  

beskrivningar,	  tolkningar	  och	  i	  diskussionen	  av	  resultatet	  (Johansson,	  2003).	  I	  

framskrivningen	  av	  vårt	  resultat	  använder	  vi	  oss	  av	  barnens	  citat	  så	  som	  de	  framkom	  

under	  intervjuerna,	  i	  en	  oredigerad	  form.	  Vi	  har	  i	  enlighet	  med	  Halldén	  (2003)	  valt	  att	  

redovisa	  barnens	  utsagor	  i	  dess	  ursprungliga	  form	  för	  att	  ge	  läsaren	  möjligheten	  att	  
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lyssna	  till	  barnens	  oförvrängda	  röst.	  Detta	  för	  att	  det	  i	  enlighet	  med	  Halldén	  (2003)	  

möjliggör	  olika	  tolkningar,	  där	  hur	  något	  sägs	  kan	  vara	  väsentligt.	  Vi	  anser,	  i	  enlighet	  

med	  Johansson	  (2003)	  att	  ambitionen	  med	  denna	  teori	  är	  att	  göra	  barns	  röster	  hörda.	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	   14	  

4.	  Metod	  

I	  detta	  kapitel	  avser	  vi	  först	  redogöra	  för	  vårt	  val	  av	  fenomenografisk	  ansats,	  

undersökningsmetod,	  intervjusubjekt,	  datainsamlingsmetod	  och	  hur	  empirin	  har	  

analyserats.	  Kapitlet	  avslutas	  med	  att	  vi	  redogör	  för	  våra	  etiska	  ställningstaganden	  och	  

med	  en	  diskussion	  om	  studiens	  kvalitet.	  	  

4.1	  Fenomenografisk	  forskningsansats	  

Vi	  har	  i	  studien	  utgått	  från	  en	  fenomenografisk	  forskningsansats,	  som	  har	  använts	  vid	  

analysen	  av	  studiens	  resultat,	  för	  att	  undersöka	  vad	  barn	  har	  för	  variationer	  av	  

uppfattningar	  av	  förskolans	  rörelseaktiviteter	  och	  av	  sitt	  inflytande	  när	  det	  gäller	  

rörelse	  i	  förskolan.	  Syftet	  med	  en	  fenomenografisk	  studie	  är	  att	  avslöja	  variationen	  som	  

beskrivs	  i	  kvalitativt	  skilda	  beskrivningskategorier.	  Tillsammans	  bildar	  de	  en	  enhet,	  

vilket	  Kroksmark	  (2007)	  kallar	  fenomenografins	  ”totala	  utfallsrum”,	  och	  motsvarar	  

studiens	  kvalitativa	  variation.	  De	  variationer	  av	  hur	  förskolans	  rörelseaktivteter	  och	  

inflytandet	  över	  sina	  möjligheter	  till	  rörelse	  i	  förskolan	  har	  uppfattats	  av	  barnen	  bildar	  

två	  utfallsrum.	  Beskrivningskategorierna	  och	  utsagorna	  förmedlar	  människors	  

uppfattningar	  av	  ett	  fenomen	  i	  en	  viss	  situation	  och	  det	  är	  det	  uppfattade	  innehållet	  som	  

är	  kärnan	  i	  undersökningen.	  När	  Kroksmark	  (2007)	  skriver	  om	  begreppet	  fenomen	  

förklarar	  han	  det	  som	  det	  som	  ska	  studeras,	  vilket	  i	  vårt	  fall	  är	  barns	  uppfattningar	  av	  

utbudet	  av	  förskolans	  rörelseaktiviteter	  och	  av	  sitt	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  

rörelse	  i	  förskolan.	  	  

	  

Den	  fenomenografiska	  ansats	  som	  vi	  använder	  oss	  av	  har	  utvecklats	  av	  

forskningsgruppen	  Inom-‐gruppen	  (Inlärning	  och	  Omvärldsuppfattnigar)	  som	  verkar	  vid	  

institutionen	  för	  pedagogik	  vid	  Göteborgs	  universitet,	  som	  har	  sina	  rötter	  i	  

inlärningsforskning.	  Under	  senare	  tid	  har	  de	  vidgat	  fältet	  för	  studier	  till	  beskrivningar	  av	  

mer	  allmänna	  föreställningar.	  Denna	  ansats	  handlar	  om	  att	  beskriva	  uppfattningar,	  och	  

grundläggande	  för	  denna	  ansats	  är	  distinktionen	  mellan	  hur	  något	  är	  och	  hur	  något	  

uppfattas	  vara.	  Det	  första	  särdraget	  för	  denna	  ansats	  är	  att	  fenomenografin	  är	  inriktad	  

på	  andra	  ordningens	  perspektiv,	  det	  vill	  säga	  hur	  någon	  upplever	  något,	  inte	  vad	  som	  är	  

sant	  eller	  falskt.	  Med	  en	  fenomenografisk	  ansats	  vill	  vi	  beskriva	  hur	  något	  framstår	  för	  

barnen,	  och	  inte	  hur	  något	  egentligen	  är	  (Larsson,	  1986).	  Det	  är	  uppfattningarna	  av	  

världen	  som	  utgör	  beskrivningsnivån	  vilket	  innebär	  ett	  accepterande	  av	  världen	  som	  
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individen	  uppfattar,	  och	  det	  är	  som	  resultat	  av	  detta	  som	  de	  förstår,	  handlar	  och	  

orienterar	  sig	  i	  världen(Kroksmark,	  2007).	  I	  vår	  studie	  söker	  vi	  inte	  efter	  någon	  sanning	  

eller	  förklaring,	  utan	  vi	  vill	  alltså	  beskriva	  hur	  fenomenet	  uppfattas	  av	  barnen	  i	  

förskolan.	  Detta	  till	  skillnad	  mot	  första	  ordningens	  perspektiv	  som	  handlar	  om	  fakta	  och	  

vad	  som	  kan	  observeras	  utifrån	  (Larsson,	  1986).	  Det	  andra	  särdraget	  för	  denna	  ansats	  

är	  den	  empiriska	  grunden,	  med	  utgångspunkt	  i	  intervjuer	  med	  människor	  (Larsson,	  

1986)	  där	  vi	  i	  vår	  studie	  försöker	  analysera	  och	  beskriva	  vad	  barnen	  har	  sagt	  under	  

intervjuer.	  Det	  tredje	  särdraget	  för	  fenomenografin	  är	  strävan	  mot	  variationen,	  det	  vill	  

säga	  strävan	  efter	  skilda	  uppfattningar	  av	  ett	  fenomen.	  	  Det	  fjärde	  särdraget	  för	  

fenomenografin	  är	  att	  beskrivningskategorierna,	  som	  redovisas	  i	  vårt	  resultat,	  är	  

bundna	  till	  det	  unika	  i	  innehållet	  som	  beskrivs	  och	  representerar	  skillnader	  i	  sätt	  att	  

uppfatta	  något	  (Larsson,	  1986).	  	  

	  

Fenomenografin	  antar	  att	  erfarenheten	  konstituerar	  sig	  som	  uppfattning	  hos	  

människan.	  Det	  som	  en	  individ	  vet	  bygger	  på	  erfarandet,	  det	  vill	  säga	  det	  är	  alltid	  

grundat	  i	  ett	  erfarande	  där	  det	  inte	  går	  att	  skilja	  mellan	  vad	  som	  är	  värld	  och	  vad	  som	  är	  

människa	  (Kroksmark,	  2007).	  Vi	  har	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  begreppet	  uppfattning	  

såsom	  Larsson	  (1986,	  s.33)	  definierar	  det;	  ”Uppfattningen	  står	  ofta	  för	  det	  som	  är	  

underförstått,	  det	  som	  inte	  behöver	  eller	  kan	  sägas,	  eftersom	  det	  aldrig	  varit	  föremål	  för	  

reflektion”.	  Uppfattningen	  behöver	  alltså	  inte	  vara	  det	  som	  sägs,	  utan	  det	  som	  är	  

underförstått	  och	  som	  för	  oss	  framstår	  som	  ett	  underliggande	  tema.	  Fenomenografin	  är	  

induktiv	  (Kroksmark,	  2007),	  vilket	  innebär	  att	  den	  tar	  utgångspunkt	  i	  det	  empiriska	  

materialet	  utan	  teoretisk	  förförståelse	  och	  bygger	  sina	  slutsatser	  utifrån	  det	  (Alvehus,	  

2013).	  Genom	  att	  använda	  en	  fenomenografisk	  ansats	  använder	  vi	  oss	  av	  nyttan	  att	  

beskriva	  variationer,	  där	  nyttan	  ligger	  i	  att	  förbättra	  förståelsen	  för	  barnen	  (Larsson,	  

1986).	  Det	  finns	  två	  olika	  sätt	  att	  betrakta	  barnens	  uppfattningar.	  Den	  första	  innebär	  att	  

vi	  som	  forskare	  betraktar	  uppfattningarna	  som	  slutresultat	  och	  den	  andra	  situationen	  är	  

när	  man	  betraktar	  uppfattningarna	  som	  ett	  medel	  för	  att	  till	  exempel	  beskriva	  

förändringen	  i	  en	  grupps	  uppfattningar.	  I	  vår	  studie	  betraktar	  vi	  barnens	  uppfattningar	  

som	  slutresultat,	  eftersom	  vi	  inte	  har	  för	  avsikt	  att	  göra	  en	  jämförelse	  av	  hur	  barns	  

uppfattningar	  förändras	  över	  tid.	  	  

	  



	  

	   16	  

4.2	  Semistrukturerad	  intervju	  

Kvalitativ	  intervju	  är	  en	  forskningsmetod	  som	  ger	  oss	  som	  forskare	  tillträde	  till	  barns	  

grundläggande	  upplevelser	  (Kvale,	  1997).	  Vi	  valde	  att	  använda	  oss	  av	  

semistrukturerade,	  kvalitativa	  intervjuer	  eftersom	  en	  fenomenografisk	  ansats	  

karaktäriseras	  av	  att	  kvalitativ	  metod	  används,	  främst	  eftersom	  syftet	  är	  att	  få	  reda	  på	  

hur	  någon	  föreställer	  sig	  sin	  omvärld	  (Larsson,	  1986).	  Det	  innebär	  att	  en	  del	  frågor	  och	  

teman	  redan	  var	  förberedda.	  Intervjufrågorna	  tematiserades	  och	  formulerades	  utifrån	  

vårt	  syfte	  (se	  bilaga	  1).	  Fördelen	  med	  en	  semistrukturerad	  intervju	  är	  att	  den	  inte	  är	  

fullt	  styrd,	  utan	  personen	  som	  blir	  intervjuad	  har	  själv	  rätt	  att	  svara	  så	  som	  han	  eller	  hon	  

känner	  och	  hela	  intervjuprocessen	  blir	  flexibel	  (Bryman,	  2011).	  Vi	  som	  intervjuare	  

behövde	  inte	  ställa	  frågor	  i	  en	  viss	  ordning	  utan	  kunde	  anpassa	  frågorna	  efter	  barnens	  

svar	  och	  det	  fanns	  ett	  stort	  utrymme	  för	  följdfrågor.	  Under	  samtalen	  när	  barnen	  

(intervjusubjekten)	  intervjuades	  i	  par	  närvarade	  en	  intervjuare	  och	  under	  samtalen	  där	  

barnen	  intervjuades	  i	  grupp	  om	  tre	  närvarade	  två	  intervjuare.	  Detta	  val	  gjordes	  för	  att	  

utjämna	  den	  asymmetriska	  maktfördelningen	  som	  kan	  uppstå	  mellan	  intervjuare	  och	  

intervjusubjekt,	  speciellt	  när	  den	  som	  intervjuar	  är	  vuxen	  och	  de	  som	  intervjuas	  är	  barn	  

(Ahrne	  &	  Svensson,	  2015).	  Att	  närma	  sig	  barns	  perspektiv	  innebär	  en	  annan	  etisk	  

problematik	  än	  om	  vi	  närmar	  oss	  vuxnas	  perspektiv,	  eftersom	  barn	  befinner	  sig	  i	  en	  

underordnad	  maktposition	  gentemot	  forskaren	  (Johansson,	  2003).	  En	  fördel	  med	  att	  

intervjua	  barn	  i	  par	  eller	  i	  grupp	  om	  tre	  anser	  vi	  är	  att	  olika	  tankar	  och	  åsikter	  hos	  

barnen	  synliggörs	  och	  det	  ger	  barnen	  möjlighet	  att	  ta	  del	  av	  andras	  sätt	  att	  tänka	  kring	  

en	  specifik	  fråga,	  vilket	  kan	  ge	  upphov	  till	  nya	  frågor.	  Vi	  är	  dock	  medvetna	  om	  att	  barnen	  

kan	  påverka	  varandras	  svar.	  	  

4.3	  Urval	  

Eftersom	  vår	  studie	  syftar	  till	  att	  lyfta	  fram	  barns	  uppfattningar	  är	  det	  barnens	  röst	  som	  

är	  intressant	  i	  sammanhanget.	  Ett	  första	  urval	  blir	  då	  att	  den	  population	  som	  deltar	  i	  vår	  

undersökning	  är	  barn.	  Vidare	  har	  avgränsning	  gjorts	  utefter	  barnens	  ålder	  och	  de	  barn	  

som	  deltar	  i	  studien	  är	  alla	  mellan	  fem	  och	  sex	  år,	  för	  att	  vi	  av	  erfarenhet	  vet	  att	  barn	  i	  

den	  åldern	  kan	  ha	  lättare	  för	  att	  uttrycka	  sig	  verbalt.	  I	  enlighet	  med	  Bryman	  (2011)	  har	  

vi	  gjort	  ett	  bekvämlighetsurval	  vilket	  är	  vanligt	  inom	  kvalitativa	  forskningsstudier,	  

eftersom	  vi	  redan	  innan	  påbörjad	  undersökning	  hade	  en	  nära	  relation	  till	  våra	  

informanter.	  Ahrne	  och	  Svensson	  (2015)	  lyfter	  vikten	  av	  relationen	  mellan	  intervjuare	  
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och	  intervjusubjekt	  och	  betonar	  att	  barnen	  ska	  få	  möjlighet	  att	  bygga	  upp	  ett	  förtroende	  

för	  intervjuaren	  innan	  intervjun.	  Totalt	  deltog	  tolv	  barn	  i	  studien	  från	  två	  olika	  förskolor	  

som	  vi	  valt	  att	  benämna	  som	  Förskola	  A	  och	  Förskola	  B.	  Vi	  genomförde	  först	  tre	  

intervjuer	  på	  Förskola	  A.	  Då	  vi	  upplevde	  att	  vårt	  insamlade	  datamaterial	  behövde	  

kompletteras	  för	  att	  få	  in	  så	  många	  olika	  variationer	  som	  möjligt	  och	  för	  att	  få	  ett	  mer	  

tillförlitligt	  resultat,	  utförde	  vi	  ytterligare	  två	  intervjuer	  på	  Förskola	  B.	  Barnen	  

intervjuades	  parvis	  eller	  i	  grupp	  om	  tre.	  Vår	  plan	  var	  att	  barnen	  skulle	  intervjuas	  i	  par	  

men	  med	  anledning	  av	  antalet	  godkända	  samtyckesblanketter	  och	  att	  ett	  barn	  var	  sjuk	  

vid	  intervjutillfället,	  fick	  vi	  genomföra	  två	  intervjuer	  i	  grupp	  om	  tre.	  I	  fenomenografiska	  

studier	  är	  det	  enligt	  Larsson	  (1986)	  vanligt	  att	  det	  görs	  intervjuer	  med	  20-‐50	  personer.	  

Däremot	  krävs	  det	  oerhört	  mycket	  arbete	  att	  behandla	  stora	  intervjumaterial	  av	  

semistrukturerade	  intervjuer	  (Larsson,	  1986).	  Det	  datamaterial	  vi	  fick	  in	  genom	  våra	  

intervjuer	  upplevde	  vi	  var	  hanterbart	  för	  den	  tid	  vi	  hade	  på	  oss,	  och	  vi	  ville	  undvika	  att	  

vår	  analys	  blev	  ytlig	  på	  grund	  av	  tidsbrist.	  Med	  en	  ytlig	  analys	  förstörs	  poängen	  med	  en	  

kvalitativ	  studie	  (Larsson,	  1986).	  Enligt	  Ahrne	  och	  Svensson	  (2015)	  kan	  det	  räcka	  att	  

intervjua	  sex	  till	  åtta	  personer	  ur	  samma	  grupp	  för	  att	  öka	  säkerheten	  för	  att	  vi	  fått	  ett	  

datamaterial	  som	  är	  relativt	  oberoende	  av	  enskilda	  personers	  uppfattningar.	  	  

4.4	  Genomförande	  

Vi	  började	  med	  att	  utföra	  en	  pilotstudie,	  såsom	  Bryman	  (2011)	  förordar,	  där	  våra	  

intervjufrågor	  (se	  bilaga	  1)	  testades	  på	  två	  barn	  i	  vår	  närhet.	  Barnen	  som	  medverkade	  i	  

pilotstudierna	  är	  i	  samma	  ålder	  som	  barnen	  vi	  intervjuade	  i	  vår	  studie.	  Pilotintervjuerna	  

sågs	  som	  ett	  tillfälle	  för	  oss	  att	  utvärdera	  intervjuguiden	  samt	  undersöka	  aspekter	  som	  

tid,	  fungerande	  inspelningsteknik	  och	  intervjuteknik.	  Vi	  började	  med	  att	  skicka	  ut	  ett	  

informationsbrev	  till	  vårdnadshavarna	  om	  samtycke	  (bilaga	  2)	  för	  intervju	  med	  barnen	  

på	  Förskola	  A.	  Som	  vi	  tidigare	  har	  nämnt	  så	  kompletterade	  vi	  vårt	  insamlade	  

datamaterial	  genom	  att	  utföra	  två	  intervjuer	  till,	  vilket	  innebar	  att	  vi	  även	  skickade	  ut	  

samtyckesblanketter	  till	  vårdnadshavare	  på	  Förskola	  B.	  Sedan	  tillfrågades	  de	  barn	  vi	  

valt	  ut	  om	  de	  ville	  bli	  intervjuade.	  Vi	  har	  utformat	  intervjufrågorna	  med	  förhoppning	  att	  

med	  frågorna	  få	  fram	  hur	  barn	  ser	  på	  sina	  möjligheter	  till	  rörelse	  i	  förskolans	  miljö.	  När	  

vi	  utförde	  våra	  pilotstudier	  märkte	  vi	  att	  barnen	  hade	  svårt	  att	  förstå	  vissa	  ord	  i	  våra	  

frågor,	  som	  exempelvis	  pedagoger.	  Så	  vi	  har	  valt	  att	  i	  vår	  intervjuguide	  skriva	  orden	  

såsom	  de	  förmedlades	  till	  barnen	  inom	  parantes	  (se	  bilaga	  1).	  Enligt	  Bryman	  (2011)	  ska	  
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intervjuaren	  använda	  ett	  begripligt	  språk	  som	  passar	  intervjupersonerna.	  Ahrne	  och	  

Svensson	  (2015)	  lyfter	  att	  många	  barnforskare	  rekommenderar	  att	  forskaren	  inleder	  

intervjun	  med	  att	  be	  barnen	  om	  hjälp	  att	  förstå	  något	  som	  barnen	  har	  kännedom	  om.	  

Intervjuerna	  inleddes	  därför	  med	  ett	  samtal	  om	  begreppet	  rörelse	  där	  vi	  bad	  barnen	  om	  

hjälp	  att	  förstå	  begreppet.	  Ahrne	  och	  Svensson	  (2015)	  menar	  på	  att	  den	  första	  

intervjufrågan	  kan	  vara	  avgörande	  för	  hur	  intervjun	  fortlöper	  och	  därmed	  valde	  vi	  att	  

inleda	  med	  övergripande	  frågor	  som	  exempelvis:	  Vad	  är	  roligast	  att	  göra	  på	  förskolan?	  

Intervjuerna	  hölls	  på	  barnens	  förskolor	  som	  är	  en	  naturlig	  plats	  för	  dem.	  På	  Förskola	  A	  

intervjuade	  vi	  barnen	  i	  förskolans	  personalrum,	  vilket	  barnen	  tyckte	  var	  spännande.	  På	  

Förskola	  B	  intervjuade	  vi	  barnen	  i	  ett	  ledigt,	  avskilt	  rum	  på	  förskolans	  avdelning.	  Valet	  

av	  plats	  grundade	  sig	  även	  i	  att	  vi	  ville	  göra	  barnen	  uppmärksamma	  på	  samtalet	  och	  

ämnet	  som	  intervjuerna	  berörde	  och	  slippa	  störmoment.	  En	  mer	  ostörd	  miljö	  ger	  högre	  

kvalitet	  på	  inspelningen	  och	  även	  för	  att	  undvika	  att	  andra,	  utomstående,	  hörde	  

samtalen	  (Bryman,	  2011).	  Vi	  hade	  även	  förberett	  oss	  och	  var	  insatta	  med	  en	  iPhone,	  

samt	  hade	  papper	  och	  penna	  tillgängligt.	  Papper	  och	  penna	  kom	  väl	  till	  hands	  där	  vi	  

tecknande	  ner	  barnens	  kroppsliga	  uttryck	  som	  när	  de	  exempelvis	  visade	  hur	  de	  brukar	  

röra	  på	  sig	  på	  förskolan.	  Barnen	  fick	  äta	  frukt	  vid	  intervjutillfällena,	  detta	  för	  att	  

samtalet	  skulle	  kännas	  mer	  lättsamt	  och	  avslappnat.	  Vidare	  avsatte	  vi	  tillräckligt	  med	  tid	  

för	  intervjuerna	  för	  att	  det	  inte	  skulle	  bli	  stressigt.	  Vi	  frågade	  barnen	  om	  de	  gick	  med	  på	  

att	  vi	  spelade	  in	  dem.	  I	  samband	  med	  detta	  förklarade	  vi	  att	  det	  underlättar	  för	  oss	  att	  

spela	  in	  för	  att	  vi	  inte	  hinner	  med	  att	  skriva	  ner	  allt	  när	  de	  svarar.	  Vi	  använde	  oss	  av	  så	  

kallad	  icke-‐verbal-‐probing	  (Larsson,	  1986),	  som	  att	  humma,	  nicka	  och	  le	  för	  att	  på	  så	  vis	  

visa	  intresse	  för	  det	  som	  barnen	  berättade.	  I	  intervjuerna	  respekterades	  barnens	  pauser	  

och	  vi	  förklarade	  att	  de	  hade	  tid	  på	  sig	  att	  tänka.	  Barnen	  kom	  ibland	  in	  på	  annat	  så	  vi	  lät	  

dem	  tala	  om	  det	  de	  var	  intresserade	  av	  en	  stund	  och	  därefter	  återupptogs	  frågorna.	  I	  

intervjuerna	  har	  en	  blandning	  av	  olika	  slags	  frågor	  använts,	  även	  ledande	  frågor	  som	  

kan	  besvaras	  med	  ja	  och	  nej,	  vilket	  bör	  undvikas	  enligt	  Bryman	  (2011).	  Dessa	  har	  därför	  

följts	  upp	  med	  probing	  (Larsson,	  1986),	  det	  vill	  säga	  uppföljningsfrågor	  där	  barnen	  har	  

fått	  utveckla	  sina	  svar.	  Ibland	  kan	  det	  enligt	  Larsson	  (1986),	  vara	  befogat	  att	  använda	  

ledande	  frågor	  för	  att	  kolla	  ”stabiliteten”	  i	  uppfattningen	  och	  för	  att	  säkerställa	  att	  man	  

förstått	  svaret	  korrekt.	  Vi	  var	  noga	  med	  att	  poängtera	  för	  barnen	  att	  det	  inte	  fanns	  några	  

rätta	  svar	  och	  att	  det	  var	  okej	  att	  inte	  veta	  vad	  de	  skulle	  svara.	  Anledningen	  till	  det	  var	  

att	  vi	  ville	  undvika	  att	  barnen	  svarade	  så	  som	  de	  tror	  är	  det	  rätta	  svaret	  istället	  för	  deras	  
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egentliga	  uppfattning.	  Inte	  förrän	  man	  vet	  hur	  någon	  svarar	  på	  en	  fråga	  kan	  man	  veta	  

hur	  denne	  har	  tolkat	  frågan,	  och	  först	  då	  kan	  man	  omformulera	  den	  för	  att	  öka	  

sannolikheten	  att	  få	  svar	  på	  den	  fråga	  som	  vi	  som	  intervjuare	  avsett	  få	  svar	  på	  (Larsson,	  

1986).	  Vid	  de	  tillfällen	  som	  barnen	  hade	  svårt	  att	  svara	  på	  vissa	  intervjufrågor	  så	  

omformulerade	  vi	  frågan,	  gav	  situationsexempel	  eller	  så	  gick	  vi	  vidare	  till	  nästa	  fråga.	  Vi	  

upprepade	  ibland	  det	  barnen	  sagt,	  detta	  för	  att	  försäkra	  oss	  om	  att	  barnets	  svar	  hade	  

uppfattas	  rätt.	  Intervjuerna	  avslutades	  när	  vi	  gått	  igenom	  intervjuguiden	  och	  upplevde	  

att	  barnen	  inte	  längre	  hade	  något	  intresse	  för	  våra	  frågor.	  

4.5	  Dokumentation	  

Det	  är	  enligt	  Dahlgren	  och	  Johansson	  (2014)	  nödvändigt	  att	  spela	  in	  en	  fenomenografisk	  

intervju,	  för	  att	  man	  sedan	  ska	  kunna	  göra	  ett	  grundligt	  och	  tillförlitligt	  analysarbete.	  

För	  att	  få	  in	  ett	  så	  omfattande	  material	  som	  möjligt	  från	  våra	  intervjuer	  valde	  vi	  att	  

använda	  oss	  av	  ljudupptagning	  med	  hjälp	  av	  en	  iPhone,	  med	  applikationen	  Awesome	  

Voice	  Recorder	  for	  MP3	  (AVR)	  för	  ljudinspelning	  i	  mp3	  format,	  eftersom	  vi	  har	  

erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  med	  filer	  i	  det	  formatet.	  Enligt	  Bryman	  (2011)	  får	  forskaren	  

genom	  ljudupptagning	  möjlighet	  att	  lyssna	  på	  både	  vad	  och	  hur	  någon	  säger	  något,	  

upprepade	  gånger.	  Som	  ett	  komplement	  till	  vår	  ljudinspelning	  använde	  vi	  penna	  och	  

papper	  vilket	  Ahrne	  och	  Svensson	  (2015)	  förespråkar,	  eftersom	  man	  då	  kan	  fånga	  

gester	  och	  annat	  ohörbart	  kroppsspråk	  som	  inte	  kommer	  med	  på	  ljudinspelningar.	  

Inspelning	  av	  något	  slag	  är	  även	  en	  fördel	  då	  det	  är	  svårt	  att	  hinna	  med	  att	  anteckna	  allt	  

för	  risken	  finns	  då	  att	  något	  missas.	  Enligt	  Bryman	  (2011)	  	  är	  anteckningar	  så	  nära	  som	  

möjligt	  efter	  intervjuerna	  viktiga.	  Direkt	  efter	  avslutade	  intervjuer	  noterade	  vi	  därför	  

hur	  intervjun	  gick	  och	  våra	  egna	  upplevelser	  av	  intervjun.	  Det	  kan	  ha	  betydelse	  för	  

tolkningen	  av	  det	  barnen	  berättat,	  vilket	  vi	  gjort	  till	  viss	  del	  vid	  tillfällen	  när	  barnens	  

svar	  varit	  svårtolkat.	  Därefter	  transkriberades	  hela	  inspelningarna	  genom	  att	  vi	  skrev	  

ner	  allt	  som	  barnen	  uttryckte	  verbalt	  och	  icke	  verbalt	  under	  intervjuerna.	  	  

4.6	  Analysprocess	  

Den	  analysmetod	  som	  vi	  inspirerats	  av	  är	  en	  fenomenografisk	  analysmodell.	  

Analysprocessen	  bygger	  på	  sju	  steg,	  vilka	  det	  sker	  ett	  samspel	  emellan	  genom	  hela	  

analysprocessen	  (Dahlgren	  &	  Johansson,	  2014).	  
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Steg	  ett	  i	  analysprocessen	  innebär	  att	  man	  som	  forskare	  bekantar	  sig	  med	  materialet.	  I	  

detta	  steg	  satte	  vi	  oss	  ner	  med	  våra	  transkriberade	  intervjuer	  och	  läste	  igenom	  dem	  

flera	  gånger,	  för	  att	  få	  en	  uppskattning	  om	  hur	  relevanta	  och	  användbara	  de	  olika	  

texterna	  (intervjuerna)	  var.	  

	  

I	  steg	  två,	  kondensation,	  startar	  analysen.	  Här	  försökte	  vi	  urskilja	  de	  mest	  betydelsefulla	  

uttalandena	  (styckena)	  i	  intervjuerna	  som	  hade	  fokus	  på	  studiens	  syfte,	  genom	  att	  

klippa	  ut	  dem	  och	  klistra	  in	  dem	  i	  ett	  nytt	  dokument	  på	  datorn.	  	  

	  

I	  det	  tredje	  steget	  sker	  jämförelsen	  mellan	  de	  olika	  styckena.	  Vi	  hade	  sedan	  tidigare	  delat	  

in	  vem	  som	  sa	  vad	  under	  intervjuerna	  genom	  att	  koda	  de	  relevanta	  texterna	  med	  ett	  

identitetstecken	  i	  form	  av	  bokstäverna	  I	  (intervjuaren)	  och	  siffrorna	  1	  och	  2,	  samt	  B	  

(barn)	  och	  talen	  1	  till	  12.	  Vidare	  omformulerades	  identitetstecknet	  med	  bokstaven	  B	  och	  

talen	  1	  till	  12	  till	  fingerade	  namn	  på	  barnen.	  I	  vår	  jämförelse	  försökte	  vi	  hitta	  likheter	  

och	  skillnader	  i	  vårt	  empiriska	  material.	  Vi	  valde	  att	  använda	  oss	  av	  färgkoder	  när	  vi	  

delade	  in	  liknande	  uttalanden	  om	  uppfattningar.	  

	  

I	  steg	  fyra	  i	  analysprocessen,	  gruppering,	  ska	  skillnaderna	  och	  likheterna	  grupperas	  i	  

kategorier.	  I	  detta	  steg	  grupperade	  vi	  de	  stycken	  som	  vi	  sedan	  tidigare	  färgkodat.	  Till	  

exempel	  olika	  utsagor	  där	  vi	  kunde	  urskilja	  att	  barn	  hade	  uppfattning	  om	  att	  pedagogen	  

bestämmer.	  	  

	  

I	  det	  femte	  steget	  ska	  kategorierna	  artikuleras,	  vilket	  innebär	  att	  man	  sätter	  likheterna	  i	  

fokus.	  Som	  forskare	  ska	  man	  här	  försöka	  hitta	  essensen	  (kärnan	  av	  likheter)	  i	  de	  olika	  

kategorierna.	  Här	  gäller	  det	  också	  att	  bestämma	  var	  gränsen	  mellan	  de	  olika	  

uppfattningarna	  ska	  dras,	  alltså	  hur	  stor	  variationen	  inom	  kategorin	  kan	  vara	  utan	  att	  en	  

ny	  kategori	  behöver	  etableras.	  Detta	  steg	  i	  analysprocessen	  arbetade	  vi	  länge	  med	  och	  vi	  

märkte	  att	  många	  av	  de	  tidigare	  kategorierna	  gick	  in	  i	  varandra	  och	  kunde	  

sammanfogas.	  När	  vi	  tillslut	  inte	  längre	  kunde	  foga	  samman	  de	  återstående	  kategorierna	  

ansåg	  vi	  att	  vi	  hade	  funnit	  fem	  beskrivningskategorier	  uppdelade	  i	  två	  utfallsrum	  utifrån	  

våra	  frågeställningar,	  med	  en	  rimlig	  variation	  inom	  varje	  kategori.	  	  
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I	  steg	  sex	  ska	  kategorierna	  namnges,	  och	  namnet	  ska	  säga	  något	  om	  det	  mest	  

signifikanta	  i	  materialet.	  När	  vi	  namngav	  våra	  kategorier	  utgick	  vi	  därför	  ifrån	  barnens	  

uppfattningar	  kring	  det	  fenomen	  vi	  studerat.	  	  

	  

I	  det	  sjunde	  steget	  är	  det	  viktigt	  att	  granska	  alla	  stycken	  och	  se	  om	  de	  skulle	  fått	  plats	  i	  

fler	  än	  en	  kategori,	  genom	  att	  jämföra	  dem	  mot	  varandra	  i	  en	  kontrastiv	  fas.	  Målet	  är	  att	  

en	  kategori	  ska	  vara	  exklusiv.	  Detta	  moment	  brukar	  resultera	  i	  att	  flera	  kategorier	  förs	  

samman	  till	  ett	  antal	  färre	  kategorier.	  Detta	  steg	  anser	  vi	  att	  vi	  började	  med	  redan	  i	  

analysprocessens	  femte	  steg.	  Men	  när	  vi	  granskade	  våra	  fem	  kategorier	  kom	  vi	  fram	  till	  

att	  två	  av	  dem	  kunde	  föras	  ihop,	  och	  bilda	  en	  ny	  kategori	  som	  synliggjorde	  variationerna	  

av	  barns	  uppfattningar,	  vilket	  resulterade	  i	  att	  vi	  slutligen	  hade	  fyra	  

beskrivningskategorier	  inplacerade	  under	  två	  olika	  utfallsrum,	  vilket	  vi	  redovisa	  för	  i	  

vårt	  resultat.	  Det	  ena	  utfallsrummet	  syftar	  till	  att	  redogöra	  för	  barnens	  uppfattningar	  av	  

utbudet	  av	  rörelseaktiviteter	  i	  förskolans	  inomhus	  och	  utomhusmiljö,	  med	  

beskrivningskategorierna	  det	  finns	  många	  regler	  och	  det	  finns	  nästan	  inga	  regler.	  Det	  

andra	  utfallsrummet	  redogör	  för	  hur	  barnen	  uppfattat	  sitt	  inflytande	  över	  sina	  

möjligheter	  till	  rörelse	  i	  förskolans	  inomhus	  och	  utomhusmiljö	  med	  

beskrivningskategorierna	  det	  finns	  mycket	  rörelse	  och	  det	  finns	  inte	  mycket	  rörelse.	  	  

4.7	  Etik	  

En	  informations-‐	  och	  samtyckesblankett	  skickades	  ut	  till	  vårdnadshavare	  till	  barn	  på	  

förskolorna	  som	  har	  deltagit	  i	  studien,	  innehållande	  en	  presentation	  av	  oss	  själva,	  

information	  om	  vetenskapsrådet	  fyra	  principer,	  våra	  kontaktuppgifter,	  beskrivning	  av	  

forskningssyfte	  samt	  samtyckesblankett	  för	  förälders	  godkännande	  (se	  bilaga	  2).	  Endast	  

de	  barn	  vars	  föräldrar	  gett	  samtycke	  till	  deltagande	  har	  medverkat	  i	  undersökningen.	  

Därefter	  har	  barnen	  själva	  avgjort	  om	  de	  vill	  delta	  eller	  inte	  och	  de	  har	  när	  som	  helst	  

kunnat	  välja	  att	  avsluta	  intervjun.	  Vi	  har	  i	  vår	  studie	  eftersträvat	  en	  jämlik	  situation	  

mellan	  barn	  och	  intervjuare,	  samt	  barnens	  möjligheter	  till	  inflytande	  över	  intervjun.	  Då	  

barnen	  uttryckt,	  eller	  vi	  upplevt,	  att	  intervjun	  inte	  längre	  upplevts	  som	  meningsfull	  för	  

barnet/barnen	  har	  den	  avslutats.	  I	  vårt	  resultat	  har	  vi	  valt	  att	  generalisera	  information	  

ur	  våra	  intervjuer.	  Vid	  framställning	  och	  presentation	  av	  empiri	  är	  deltagarnas	  namn	  

fingerade.	  Detta	  för	  att	  ge	  största	  möjliga	  konfidentialitet	  åt	  de	  medverkande.	  Insamlad	  

information	  förvaras	  oåtkomligt	  och	  kommer	  endast	  att	  användas	  i	  forskningssyfte.	  
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Eftersom	  våra	  intervjuer	  är	  öppna	  och	  lågt	  strukturerade	  kan	  vi	  få	  kunskap	  om	  

omständigheter	  gällande	  barnen	  som	  kräver	  handling	  (Ahrne	  &	  Svensson,	  2015).	  Sådan	  

eventuell	  information	  hanterar	  vi	  genom	  att	  göra	  en	  orosanmälan	  till	  socialstyrelsen	  

med	  hänvisning	  till	  socialtjänstlagen	  (SFS	  2001:453)	  (se	  bilaga	  3). 

4.8	  Reliabilitet,	  validitet	  och	  generaliserbarhet	  

Vi	  har	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  begreppen	  reliabilitet,	  validitet	  och	  generaliserbarhet	  när	  

vi	  redogör	  för	  kvaliteten	  i	  vår	  studie.	  

	  

Validitet	  är	  ett	  mått	  på	  att	  man	  har	  studerat	  det	  man	  avser	  att	  studera	  (Bryman,	  2011).	  I	  

vår	  undersökning	  påverkades	  validiteten	  av	  huruvida	  vi	  ställde	  rätt	  frågor	  under	  

intervjuerna,	  och	  om	  vi	  sedan	  har	  tolkat	  barnens	  svar	  korrekt.	  Vi	  anser	  att	  vår	  studie	  har	  

hög	  validitet	  då	  vi	  genom	  hela	  arbetet	  har	  utgått	  ifrån	  studiens	  syfte.	  Pilotstudierna	  som	  

genomfördes	  med	  två	  barn	  var	  till	  stor	  hjälp	  för	  oss	  när	  vi	  sedan	  skulle	  utföra	  våra	  

intervjuer,	  eftersom	  vi	  då	  hade	  redigerat	  vår	  intervjuguide	  och	  försökt	  anpassa	  den	  till	  

barnen.	  Att	  de	  förstod	  våra	  frågor	  och	  de	  begrepp	  som	  vi	  samtalade	  om	  anser	  vi	  ökar	  

tillförlitligheten	  i	  deras	  svar.	  Vi	  upprepade	  även	  barnens	  svar	  för	  att	  säkerställa	  att	  vi	  

uppfattat	  dem	  korrekt.	  I	  vårt	  resultat	  och	  analys	  lyfter	  vi	  barnens	  utsagor	  genom	  deras	  

egna	  citat	  och	  därefter	  har	  vi	  försökt	  lyfta	  underliggande	  teman,	  det	  underförstådda,	  

som	  är	  barnens	  uppfattningar	  av	  fenomenet.	  Dessa	  uppfattningar	  synliggörs	  i	  vår	  analys	  

och	  i	  vår	  diskussion.	  Vi	  som	  forskare	  har	  försökt	  tolka	  innebörden	  i	  barnens	  uttalanden,	  

vilket	  gör	  oss	  till	  tolkande	  subjekt	  (Larsson,	  1986).	  Det	  är	  därefter	  upp	  till	  läsaren	  att	  

avgöra	  om	  våra	  slutledningar	  är	  giltiga.	  

	  

Reliabiliteten	  handlar	  om	  pålitligheten	  och	  följdriktningen	  i	  en	  undersökning	  (Bryman,	  

2011).	  När	  vi	  som	  intervjuare	  ställde	  våra	  frågor	  så	  behövde	  vi	  tänka	  på	  att	  undvika	  

ledande	  frågor	  eller	  på	  andra	  sätt	  uttrycka	  oss	  på	  ett	  sätt	  som	  kunde	  påverka	  barnens	  

svar.	  Pilotstudierna	  var	  till	  hjälp	  för	  oss	  även	  vad	  gäller	  pålitligheten	  i	  vår	  studie	  och	  

utifrån	  dem	  har	  vi	  försökt	  formulera	  tydliga	  frågor	  som	  riktade	  in	  barnen	  på	  det	  

fenomen	  som	  vi	  hade	  för	  avsikt	  att	  undersöka,	  utan	  att	  påverka	  och	  styra	  barnen	  genom	  

ledande	  frågor.	  Vid	  intervjutillfällena	  var	  vi	  måna	  om	  att	  intervjusituationerna	  skulle	  

upplevas	  avslappnade	  och	  mer	  som	  samtal	  än	  intervjuer,	  för	  att	  barnen	  som	  

medverkade	  skulle	  känna	  sig	  bekväma	  att	  öppet	  uttrycka	  sina	  upplevelser	  och	  tankar.	  
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Genom	  att	  vi	  kompletterade	  vårt	  datainsamlingsmaterial	  med	  ytterligare	  intervjuer,	  

säkrade	  vi	  tillförlitligheten	  i	  vår	  studie	  (Thornberg,	  2014).	  

	  

Generaliserbarhet	  innebär	  i	  vilken	  utsträckning	  resultaten	  kan	  generaliseras	  till	  andra	  

grupper	  än	  dem	  som	  deltagit	  i	  en	  specifik	  undersökning	  (Bryman,	  2011).	  Som	  vi	  

beskriver	  under	  rubriken	  urval,	  så	  är	  vårt	  resultat	  inte	  generaliserbart	  utanför	  de	  

grupper	  som	  vi	  intervjuat.	  Däremot	  ökar	  säkerheten	  för	  att	  vårt	  datamaterial	  är	  relativt	  

oberoende	  av	  enskilda	  personers	  uppfattningar,	  genom	  att	  vi	  intervjuat	  fler	  än	  de	  sex	  till	  

åtta	  personer,	  vilka	  Ahrne	  och	  Svensson	  (2015)	  menar	  kan	  vara	  tillräckligt.	  Vi	  såg	  

variationer	  i	  barnens	  uttalanden	  i	  vårt	  insamlade	  datamaterial	  redan	  under	  våra	  första	  

intervjuer	  på	  Förskola	  A,	  men	  vi	  valde	  ändå	  att	  komplettera	  med	  ytterligare	  intervjuer	  

på	  Förskola	  B.	  Eftersom	  våra	  intervjuer	  genomfördes	  med	  två-‐tre	  barn	  per	  tillfälle	  ville	  

vi	  utöka	  vårt	  empiriska	  material	  med	  fler	  barns	  uppfattningar,	  då	  vi	  upplevde	  att	  barnen	  

ibland	  kunde	  påverka	  och	  härma	  varandras	  svar.	  Vårt	  resultat	  är	  därför	  representativt	  

för	  de	  två	  förskolor	  som	  deltog	  i	  vår	  studie.	  	  
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5.	  Resultat	  och	  analys	  

Under	  denna	  rubrik	  kommer	  resultatet	  från	  intervjuerna	  att	  presenteras	  i	  form	  av	  två	  

utfallsrum	  samt	  fyra	  beskrivningskategorier	  som	  vi	  kunnat	  urskilja	  under	  

analysprocessen.	  Utfallsrummen	  och	  kategorier	  har	  vi	  funnit	  utifrån	  studiens	  

frågeställningar	  som	  är:	  Hur	  uppfattar	  barn	  sitt	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  

rörelse	  i	  förskolans	  inomhus	  och	  utomhusmiljö?	  Hur	  uppfattar	  barn	  utbudet	  av	  

rörelseaktiviteter	  i	  förskolans	  inomhus	  och	  utomhusmiljö?	  För	  att	  finna	  det	  

underförstådda	  har	  vi	  i	  enlighet	  med	  Larsson	  (1986)	  försökt	  sätta	  oss	  in	  i,	  och	  leva	  med	  i	  

barnens	  resonemang	  och	  så	  pendla	  över	  till	  att	  se	  svaret	  på	  distans,	  för	  att	  kunna	  tänka	  

över	  vilka	  antaganden	  som	  kan	  finnas	  bakom	  ett	  resonemang.	  För	  att	  tydliggöra	  

resultatet	  kommer	  vi	  att	  använda	  citat	  från	  intervjuerna,	  eftersom	  beskrivningar	  av	  

uppfattningar	  i	  fenomenografiska	  studier	  enligt	  Larsson	  (1986)	  alltid	  brukar	  beskrivas	  

av	  citat,	  och	  för	  att	  vi	  som	  vi	  nämnt	  tidigare	  vill	  låta	  läsaren	  lyssna	  till	  barns	  röster.	  

5.1	  Utfallsrum	  med	  avseende	  på	  inflytande	  	  

Barnens	  svar	  visade	  på	  variationer	  av	  uppfattningar	  av	  sitt	  inflytande	  när	  det	  gäller	  

rörelse	  i	  förskolan	  vilka	  kommer	  att	  redovisas	  i	  följande	  beskrivningskategorier:	  det	  

finns	  många	  regler	  och	  det	  finns	  nästan	  inga	  regler.	  	  

5.1.1	  Det	  finns	  många	  regler	  

Denna	  beskrivningskategori	  kommer	  att	  redogöra	  för	  barns	  uppfattningar	  av	  begränsat	  

inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  rörelse	  i	  förskolan.	  	  

	  	  

Vi	  frågar	  barnen	  om	  det	  finns	  någonting	  som	  hindrar	  dem	  att	  röra	  på	  sig	  (leka)	  på	  

förskolan.	  Det	  som	  var	  mest	  utmärkande	  i	  barnens	  svar	  var	  att	  det	  är	  deras	  fröknar	  som	  

bestämmer	  och	  vi	  kan	  förstå	  det	  som	  att	  pedagogerna	  bestämmer	  över	  deras	  

möjligheter	  till	  rörelse	  på	  förskolan.	  Tre	  barn	  var	  tydliga	  med	  vem	  som	  bestämmer	  hur	  

de	  får	  röra	  på	  sig,	  och	  svarade	  såhär:	  
	  

”Fröknarna”	  (Teresia)	  

	   	   	  

”Dom	  vuxna”	  (Leia)	  

	  

”Fröknarna	  tycker	  alltid	  att	  vi	  ska	  inte	  springa	  runt	  där	  inne”	  (Ivan)	  
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På	  samma	  fråga	  uttrycker	  ett	  barn	  bestämt:	  	  
	  
”Dom	  bestämmer	  allt!”	  (Elias)	  	  

	   	  

Elias	  svar	  kan	  ses	  som	  att	  han	  menar	  att	  fröknarna	  även	  bestämmer	  över	  andra	  saker	  än	  

enbart	  hur	  de	  får	  röra	  på	  sig.	  Ett	  barn	  berättar	  att	  fröknarna	  brukar	  fälla	  ut	  en	  hand,	  och	  

uppfattar	  att	  de	  gör	  så	  för	  att	  barnen	  inte	  ska	  kunna	  springa	  inomhus.	  Ett	  annat	  barn	  

uttrycker	  att	  fröknarna	  har	  fel	  när	  de	  bestämmer	  hur	  barnen	  får	  röra	  på	  sig,	  vilket	  kan	  

tyda	  på	  att	  barnet	  inte	  uppskattar	  att	  pedagogerna	  bestämmer	  utan	  möjligtvis	  själv	  vill	  

bestämma	  över	  sina	  rörelsemöjligheter.	  	  
	  
Ett	  barn	  berättar	  att	  det	  är	  fröknarna	  som	  bestämmer	  om	  de	  ska	  gå	  ut	  eller	  om	  de	  ska	  

vara	  kvar	  inomhus.	  Några	  barn	  lyfter	  att	  fröknarna	  även	  bestämmer	  utomhus	  på	  

förskolans	  gård,	  vilket	  tyder	  på	  att	  barnen	  även	  i	  utomhusmiljön	  har	  begränsat	  

inflytande.	  På	  frågan	  var	  barnen	  brukar	  leka	  någonstans	  utomhus	  uttrycker	  två	  barn	  

följande:	  	  	  
	  
”Och	  var	  vi	  får	  vara	  ute	  på	  gården	  /…/	  om	  vi	  ska	  vara	  på	  baksidan	  då	  får	  vi	  antingen	  
vara	  i	  det	  huset	  eller	  på	  rutschkanan	  /…/	  eller	  i	  hinderbanan	  och	  på	  framsidan	  på	  
klätterställningen	  eller	  i	  gungan”.	  (Hampus)	  
	  
”Vi	  får	  spela	  fotboll	  där”	  (pekar	  ut)	  i	  fritidsutgången,	  eller	  där	  vid	  det	  stora	  trädet”	  
(pekar	  ut).	  (Leia)	  

	  

Barnens	  olika	  uppfattningar	  tyder	  på	  att	  de	  är	  medvetna	  om	  på	  vilka	  platser	  de	  får	  och	  

inte	  får	  befinna	  sig	  när	  de	  ska	  röra	  på	  sig	  (leka)	  utomhus.	  Barnens	  svar	  tyder	  på	  att	  det	  

inte	  är	  de	  själva	  som	  har	  bestämt	  de	  begränsade	  platserna	  för	  lek	  (rörelse),	  utan	  

troligtvis	  pedagogerna.	  Barnen	  berättar	  även	  att	  de	  inte	  får	  leka	  själva	  på	  de	  platser	  som	  

beskrivs	  i	  ovanstående	  citat	  utan	  en	  närvarande	  fröken.	  	  

	  

Förutom	  att	  barnen	  är	  medvetna	  om	  var	  de	  får	  leka	  någonstans	  är	  dem	  även	  medvetna	  

om	  hur	  de	  får	  röra	  på	  sig	  och	  förklarar	  det	  på	  följande	  vis:	  	  
	  

”man	  får	  röra	  på	  sig	  här	  inne	  när	  man	  ska	  ta	  klossar	  och	  bygga	  och	  så	  får	  man	  röra	  	  
på	  sig	  när	  man	  skriver”	  (Tuva)	  
	  
”för	  dom	  säger	  alltså	  att	  vi	  får	  lära	  oss	  att	  gå	  fast	  jag	  går	  alltid	  här”	  (Ivan)	  
	  

	  
Fler	  barn	  berättar	  hur	  de	  får	  röra	  på	  sig	  och	  uttrycker	  sig	  så	  här:	  	  	  
	  
	   	   ”Inte	  springa!	  /../	  och	  inte	  springa	  alls”	  (Estelle)	  
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”För	  man	  får	  inte	  springa	  inomhus!”	  (Elias)	  
	  
”man	  får	  inte	  stå	  på	  huvudet	  (Tanja)	  

	  
”alltså	  inte	  springa	  runt	  sådär	  och	  jaga	  /…/	  vi	  ska	  inte	  springa	  och	  springa	  runt	  /…/	  
asså	  man	  får	  inte	  hoppa	  och	  springa/.../	  man	  får	  ju	  röra	  på	  sig	  fast	  inte	  typ	  springa	  
(Ivan)	  
	  
”Att	  man	  inte	  får	  springa	  i	  korridoren”	  (William)	  
	  
”man	  får	  inte	  springa	  /…/	  man	  får	  inte	  kasta	  klossar	  i	  väggen	  /…/	  man	  får	  inte	  bara	  	  	  	  	  
man	  får	  inte	  bara”	  (Tuva)	  

	  

Barnen	  tycks	  vara	  medvetna	  om	  vilka	  rörelser	  som	  är	  tillåtna	  och	  inte	  tillåtna	  inomhus	  

på	  förskolan.	  Ett	  barn	  berättar	  att	  pedagogerna	  har	  bestämt	  att	  barnen	  inte	  får	  springa	  

inomhus	  på	  grund	  av	  att	  det	  är	  för	  litet	  inomhus.	  Vidare	  förklarar	  barnet	  att	  alla	  måste	  

lära	  sig	  att	  gå	  inomhus	  och	  inte	  springa	  runt.	  Utifrån	  barnens	  variationer	  av	  berättelser	  

tyder	  det	  på	  att	  det	  är	  lugnare	  rörelser	  som	  de	  uppfattar	  är	  tillåtna	  inomhus.	  Barnens	  

svar	  varierar	  men	  ”man	  får	  inte”	  och	  ”man	  inte	  får”	  visar	  på	  att	  de	  har	  liknande	  

uppfattningar	  om	  att	  det	  är	  någon	  annan	  än	  de	  själva	  som	  bestämmer	  och	  att	  det	  finns	  

regler	  som	  måste	  följas	  vilka	  begränsar	  barnens	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  

rörelse.	  	  

	  
/…/asså	  det	  är	  mycket	  regler	  inne	  fast	  det	  är	  inte	  mycket	  regler	  ute!	  (Filip)	  

	  

Flertalet	  av	  barnen	  var	  alltså	  tydliga	  med	  att	  det	  är	  pedagogerna	  som	  bestämmer	  vilka	  

regler	  som	  ska	  finnas	  på	  förskolan.	  Vidare	  kom	  vi	  in	  på	  hur	  barnen	  upplever	  reglerna.	  

Ett	  barn	  upplevde	  att	  regeln	  om	  att	  inte	  få	  springa	  inomhus	  som	  fröknarna	  har	  bestämt	  

var	  svår	  att	  följa	  om	  man	  blev	  rastlös.	  Barnet	  berättar	  vidare	  att	  då	  måste	  man	  gå	  ut	  och	  

springa	  av	  sig.	  Det	  blir	  tydligt	  att	  barnens	  begränsade	  inflytande	  hindrar	  möjligheterna	  

till	  rörelse	  i	  inomhusmiljön	  och	  att	  rörelser	  såsom	  spring	  hänvisas	  till	  förskolans	  

utomhusmiljö.	  Barnen	  berättar	  om	  hur	  de	  upplever	  reglerna	  och	  varför	  det	  finns	  regler	  

inomhus	  på	  förskolan:	  

	  
”det	  känns	  faktiskt	  ganska	  bra	  /…/	  för	  annars	  hade	  det	  vart	  huller	  om	  buller	  /…/	  
och	  man	  kan	  ju	  ramla	  när	  man	  springer”	  (Tuva),	  	  

	  
”jag	  tycker	  det	  känns	  bra	  för	  nu	  vet	  man	  hur	  man	  ska	  behandla	  sig”	  /…/	  för	  man	  kan	  
krocka	  med	  ett	  annat	  barn”	  (Elias),	  	  

	  
”för	  man	  kan	  springa	  på	  varann	  och	  sådär”	  (Filip)	  
	  
”för	  man	  kan	  slå	  sig”	  (Tanja).	  	  	  
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Även	  om	  barnen	  anser	  att	  det	  finns	  många	  regler	  som	  deras	  fröknar	  har	  bestämt,	  och	  

som	  därmed	  begränsar	  barnens	  inflytande,	  så	  verkar	  merparten	  av	  barnen	  genom	  sina	  

variationer	  av	  beskrivningar	  tycka	  att	  reglerna	  inomhus	  är	  bra	  för	  annars	  kan	  de	  skada	  

varandra	  och	  sig	  själva.	  Under	  intervjun	  framkom	  dock	  att	  två	  av	  barnen	  upplever	  

reglerna	  så	  här:	  	  	  
	   	   ”Dåligt!	  Gillar	  du	  ens	  det?”	  (tittar	  på	  Hampus)	  (Leia)	  
	   	   	  
	   	   ”Näää	  aldrig	  i	  livet”	  (Hampus)	  	  
	  

Leia	  och	  Hampus	  beskriver	  att	  de	  inte	  gillar	  reglerna	  och	  vi	  kan	  tolka	  att	  de	  båda	  har	  en	  

liknande	  uppfattningen	  av	  att	  reglerna	  begränsar	  deras	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  

till	  rörelse.	  Till	  skillnad	  från	  barnen	  ovan	  svarar	  Leia	  och	  Hampus	  däremot	  snabbt	  och	  

möjligtvis	  utan	  eftertänksamhet.	  	  

	  

5.1.2	  Det	  finns	  nästan	  inga	  regler	  

Denna	  beskrivningskategori	  kommer	  att	  redogöra	  för	  barns	  uppfattningar	  av	  att	  de	  i	  

viss	  mån	  har	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  rörelse	  i	  förskolan.	  

	  

När	  vi	  frågar	  barnen	  om	  det	  finns	  några	  regler	  eller	  någonting	  som	  hindrar	  dem	  att	  röra	  

på	  sig	  på	  förskolan	  var	  det	  som	  vi	  beskriver	  ovan	  till	  stor	  del	  många	  regler	  inomhus	  som	  

barnen	  berättade	  om.	  När	  vi	  frågar	  om	  dessa	  regler	  även	  gäller	  utomhus,	  är	  ett	  barn	  

tydlig	  med	  att	  där	  inte	  finns	  några	  regler	  alls.	  Tre	  barn	  berättar	  att	  det	  inte	  är	  någon	  som	  

bestämmer	  hur	  de	  ska	  röra	  på	  sig	  (leka)	  utomhus.	  Däremot	  berättar	  tre	  barn	  att	  det	  

finns	  några	  regler	  utomhus:	  	  
	  
”Några	  reglar	  ute	  finns	  det,	  inte	  kasta	  saker	  ute”	  (Majken)	  
	  
”bara	  puttas	  och	  sparkas”	  (Hampus)	  
	  
”Man	  får	  springa	  och	  hoppa	  och	  göra	  vad	  man	  vill,	  fast	  inte	  slänga	  saker.	  /…/	  det	  är	  
bara	  ett	  regel	  ute.	  Att	  man	  inte	  får	  kasta	  saker”	  (Ivan)	  

	  

Barnens	  svar	  liknar	  varandra	  i	  viss	  mån	  och	  tyder	  på	  att	  reglerna	  utomhus	  är	  obefintliga	  

eller	  få	  och	  att	  de	  är	  så	  kallade	  trivselregler	  och	  inte	  regler	  som	  begränsar	  barnens	  

rörelse	  (lekar).	  Flera	  barn	  antydde	  att	  de	  själva	  bestämde	  över	  sina	  lekar	  och	  vi	  ser	  

därmed	  att	  de	  till	  en	  viss	  mån	  har	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  rörelse	  i	  

utomhusmiljön.	  Skillnaderna	  ligger	  i	  hur	  barnen	  beskriver	  reglerna	  utomhus.	  Majken	  
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och	  Ivan	  beskriver	  att	  man	  inte	  får	  kasta	  saker,	  medan	  Hampus	  beskriver	  att	  den	  regel	  

som	  gäller	  är	  att	  de	  inte	  får	  puttas	  och	  sparkas.	  	  

	  

5.1.3	  Sammanfattning	  av	  utfallsrum	  med	  avseende	  på	  inflytande	  

Här	  redogör	  vi	  för	  relationen	  mellan	  våra	  beskrivningskategorier	  i	  syfte	  att	  besvara	  vår	  

första	  frågeställning:	  Hur	  uppfattar	  barn	  sitt	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  rörelse	  i	  

förskolans	  inomhus	  och	  utomhusmiljö?	  

	  

Det	  mest	  grundläggande	  av	  barnens	  erfaranden	  i	  vårt	  resultat	  är	  att	  variationerna	  visar	  

på	  att	  det	  finns	  många	  och	  olika	  regler	  på	  förskolan	  som	  bestäms	  av	  pedagogerna	  och	  att	  

dessa	  till	  stor	  del	  förknippas	  med	  förskolans	  inomhusmiljö.	  Det	  underförstådda,	  det	  vill	  

säga	  det	  som	  barnen	  inte	  uttalat	  ordagrant	  men	  som	  vi	  kommit	  fram	  till	  under	  vår	  

analys	  är	  att	  reglerna	  begränsar	  barns	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  rörelse.	  Det	  

som	  är	  mer	  utmärkande	  av	  barnens	  erfaranden	  är	  att	  några	  variationer	  visar	  på	  att	  det	  

inte	  finns	  så	  mycket	  regler	  på	  förskolan	  och	  dessa	  regler	  gäller	  till	  största	  delen	  

förskolans	  utomhusmiljö,	  men	  är	  inte	  regler	  som	  begränsar	  barnens	  rörelsemöjligheter.	  

Resultatet	  visar	  på	  att	  variationerna	  av	  barns	  uppfattningar	  tyder	  på	  att	  de	  har	  större	  

inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  rörelse	  utomhus	  än	  inomhus.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

5.2	  Utfallsrum	  med	  avseende	  på	  utbudet	  av	  rörelseaktiviteter	  

Barnens	  svar	  visade	  variationer	  av	  uppfattningar	  av	  utbudet	  av	  rörelseaktiviteter	  barn	  

uppfattar	  erbjuds	  i	  förskolan	  vilka	  redovisas	  i	  följande	  beskrivningskategorier:	  det	  finns	  

mycket	  rörelse	  och	  det	  finns	  inte	  mycket	  rörelse.	  

5.2.1	  Det	  finns	  mycket	  rörelse	  

Denna	  beskrivningskategori	  kommer	  att	  redogöra	  för	  barns	  uppfattningar	  av	  att	  det	  

finns	  ett	  stort	  utbud	  av	  rörelseaktiviteter	  på	  förskolan.	  
	  
När	  vi	  frågar	  barnen	  vad	  de	  brukar	  leka	  med	  och	  hur	  de	  brukar	  röra	  på	  sig	  på	  förskolan	  

svarar	  fyra	  barn:	  

	  
”cyklarna	  och	  på	  hängställningen!”	  (Estelle)	  

	  
”Typ	  som	  stånger,	  så	  som	  man	  hänger	  i	  /…/det	  är	  såna	  där	  ute”.	  ”ja,	  åsså	  cykla	  ute	  
som	  man	  inte	  kan	  gö	  inne”	  	  (Tanja)	  
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”Cykla	  och	  jag	  vet	  inte	  mer	  /…/bara	  cykla	  ”(Teresia)	  

	  
”vi	  leker	  /…/har	  en	  massa	  bollar	  och	  vi	  brukar	  leka	  med	  dom”	  (Hampus)	  

	  

Vi	  frågar	  barnen	  var	  de	  leker	  dessa	  lekar	  och	  alla	  fyra	  svarar	  att	  det	  är	  utomhus.	  	  

Två	  barn	  berättar	  att	  de	  brukar	  hoppa	  hopprep	  i	  sanden.	  Trots	  variationerna	  i	  barns	  

beskrivningar	  av	  deras	  lekar	  och	  leksaker	  tyder	  det	  på	  att	  det	  är	  rörelselekar	  som	  

barnen	  själva	  skapar	  genom	  de	  föremål	  som	  erbjuds	  i	  utomhusmiljön.	  I	  barnens	  svar	  

kan	  vi	  utläsa	  att	  de	  har	  gemensamt	  att	  lekarna	  i	  utomhusmiljön	  erbjuder	  olika	  

möjligheter	  till	  rörelse	  som	  vi	  kan	  tyda	  är	  av	  mer	  fysisk	  karaktär.	  	  

	  

Så	  här	  beskriver	  några	  barn	  sina	  lekar	  utomhus	  och	  vilka	  platser	  de	  brukar	  leka	  på:	  	  

	  
”jag	  brukar	  alltid	  klättra	  upp	  vid	  den	  röret	  och	  sen	  åka	  ner,	  och	  sen	  brukar	  jag	  
klättra	  där	  /…/	  och	  så	  brukar	  jag	  klättra	  i	  ett	  träd”	  (Tuva),	  	  

	  
”Asså	  vi	  tar	  bara	  en	  pinne	  och	  hoppar	  över	  de	  /…/	  å	  sen,	  låtsas	  vi	  att	  det	  är	  
hopprep!”	  (Majken),	  	  
	  
”Jag	  tycker	  om	  mest,	  typ,	  jag	  kan	  göra	  kullerbytta	  på	  sanden	  /…/	  och	  så	  tycker	  jag	  
mest	  det	  är	  kul	  att	  hjula	  på	  sanden.”	  (Ivan)	  	  
	  
”gå	  ut	  och	  jaga	  Markus	  runt	  hela	  hela	  tycker	  jag	  är	  kul!”	  (Elias).	  	  

	  

Barnens	  svar	  visar	  på	  variationer	  av	  fysiska	  lekar,	  där	  deras	  utsagor	  ovan	  tyder	  på	  att	  de	  

även	  leker	  med	  naturliga	  inslag	  i	  utomhusmiljön	  där	  de	  själva	  skapar	  sina	  

rörelseaktiviteter,	  såsom	  att	  klättra	  i	  träd	  och	  jagalekar.	  Barnen	  upplever	  att	  det	  är	  roligt	  

att	  leka	  utomhus	  och	  med	  de	  saker	  som	  finns	  på	  förskolans	  gård.	  Det	  mest	  

grundläggande	  i	  barnens	  utsagor	  gällande	  barns	  uppfattningar	  av	  utbudet	  av	  

rörelseaktiviteter	  på	  förskolan,	  är	  att	  barnen	  själva	  skapar	  sina	  rörelseaktiviteter	  med	  

de	  föremål	  som	  finns	  tillgängliga	  i	  förskolan	  utomhusmiljö.	  

	  

Det	  mest	  utmärkande	  i	  barnens	  svar	  är	  att	  det	  finns	  en	  rörelseaktivitet	  i	  inomhusmiljön	  

som	  pedagogerna	  erbjuder	  barnen.	  Under	  intervjuerna	  berättar	  fyra	  av	  barnen	  att	  de	  

brukar	  utföra	  en	  aktivitet	  inomhus	  på	  förskolan	  där	  fröknarna	  är	  med	  och	  som	  de	  kallar	  

för	  ”röris”.	  Utifrån	  vår	  förförståelse	  vet	  vi	  att	  ”röris”	  är	  en	  rörelseaktivitet	  som	  

pedagogerna	  på	  förskolan	  erbjuder	  barnen	  en	  gång	  i	  veckan.	  Så	  här	  beskriver	  två	  barn	  

rörelser	  som	  utförs	  under	  ”röris”:	  	  
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”när	  vi	  ska	  göra	  kullerbytta	  då	  ska	  vi	  ha	  en	  hjälp	  en	  fröken	  som	  hjälper	  dom	  som	  
inte	  kan”	  (Tanja)	  

	  
”först	  börjar	  man	  springa	  säger	  dom	  /…/	  först	  kör	  man	  uppvärmning”	  (Hampus)	  

	  

I	  Tanja	  och	  Hampus	  beskrivningar	  av	  ”röris”	  kan	  vi	  urskilja	  att	  pedagogernas	  roll	  är	  att	  

stötta	  (hjälpa)	  barnen	  och	  att	  ge	  dem	  instruktioner.	  Såhär	  beskriver	  ytterligare	  två	  barn	  

vad	  de	  brukar	  göra	  under	  denna	  aktivitet:	  	  

	  
”man	  kan	  göra	  kullerbyttar	  /…/	  man	  dansar	  /…/	  och	  man	  studsar	  /…/	  man	  kan	  
också	  gö	  olika	  massa	  trick”	  (Ivan)	  	  

	  
”ja	  man	  värmer	  sig”	  /…/	  i	  hinderbanan	  (Leia)	  

	  
	  

Aktiviteter	  som	  ”röris”	  kommer	  även	  upp	  när	  vi	  frågar	  barnen	  vad	  som	  är	  roligast	  att	  

göra	  på	  förskolan.	  Ett	  barn	  berättar	  att	  de	  har	  ”röris”	  för	  att	  man	  ska	  kunna	  röra	  sig	  

inomhus,	  för	  det	  får	  man	  inte	  annars.	  Utifrån	  barnens	  utsagor	  av	  aktiviteten	  tyder	  det	  på	  

att	  den	  är	  av	  mer	  fysisk	  karaktär.	  

	  

5.2.2	  Det	  finns	  inte	  mycket	  rörelse	  

Denna	  beskrivningskategori	  kommer	  att	  redogöra	  för	  barns	  uppfattningar	  av	  att	  det	  inte	  

finns	  ett	  tillräckligt	  utbud	  av	  rörelseaktiviteter.	  

	  

Under	  intervjuerna	  framkommer	  det	  att	  ett	  flertal	  av	  barnen	  önskar	  sig	  andra	  lekar	  

(rörelse)	  än	  det	  som	  finns	  att	  tillgå	  på	  förskolan.	  De	  här	  förslagen	  hade	  barnen:	  	  

	  
”Karater”	  (William)	  
	  
”dansa,	  träning,	  gymnastik	  /.../	  i	  olika	  grejor	  så	  jag	  blir	  stark”	  (Estelle)	  
	  
”Jag	  hade	  bara	  väljt	  yoga	  /../	  för	  yoga	  är	  bra	  för	  kroppen	  /…/	  eller	  klättring”	  (Tuva)	  
	  
”typ	  hoppa	  studsmatta	  överallt”	  (Tanja)	  
	  
”Att	  alla	  fick	  springa	  hur	  dom	  vill!”	  (Filip)	  
	  
	  

I	  variationerna	  av	  barnens	  utsagor	  kan	  vi	  se	  att	  det	  finns	  ett	  underförstått	  tema	  om	  vad	  

de	  önskar	  att	  de	  fick	  göra	  (leka),	  och	  det	  är	  att	  merparten	  av	  barnen	  skulle	  vilja	  ha	  

möjlighet	  till	  mer	  fysiska	  lekar/rörelseaktiviteter.	  Två	  barn	  har	  en	  annan	  önskan	  och	  det	  

är	  att	  få	  spela	  iPad	  hela	  dagen	  lång	  som	  de	  upplever	  är	  det	  roligaste	  att	  göra	  på	  
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förskolan.	  Vi	  kan	  se	  skillnader	  i	  barnens	  önskningar	  gällande	  rörelse	  som	  troligtvis	  

beror	  på	  vad	  barnen	  har	  för	  intressen	  och	  erfarenheter	  av	  rörelse.	  

	  

Fyra	  barn	  berättar	  att	  deras	  fröknar	  inte	  brukar	  leka	  tillsammans	  med	  dem.	  Barnen	  

berättar	  vidare	  att	  fröknarna	  bara	  går	  runt	  och	  tittar	  och	  ser	  så	  att	  ingen	  slåss.	  I	  barnens	  

utsagor	  kan	  vi	  utläsa	  att	  dem	  inte	  uppfattar	  fröknarna	  som	  delaktiga	  i	  deras	  lek	  och	  att	  

fröknarna	  enbart	  har	  en	  övervakande	  roll.	  Utifrån	  barnens	  berättelser	  kan	  vi	  förstå	  att	  

pedagogerna	  inte	  erbjuder	  spontana,	  fysiska	  rörelselekar	  eller	  engagerar	  sig	  i	  barnens	  

fria	  rörelselekar.	  Dock	  uttrycker	  två	  barn	  att	  fröknarna	  är	  med	  ibland	  och	  leker	  

tillsammans	  med	  barnen:	  	  
	  

”bara	  typ	  när	  man	  är	  här	  inne	  och	  spelar	  spel	  eller	  nått	  sånt”	  (Estelle)	  

	  
”det	  kan	  vara	  under	  leken	  under	  hökens	  vingar	  kom,	  så	  är	  fröknarna	  med”	  (Tanja)	  

	  	  

Vidare	  ställer	  vi	  följdfrågan	  om	  de	  kan	  leka	  den	  leken	  (under	  hökens	  vingar	  kom)	  

inomhus.	  Svaret	  vi	  får	  är	  att	  barnen	  uppfattar	  att	  leken	  inte	  kan	  utföras	  i	  inomhusmiljön	  

eftersom	  leken	  går	  ut	  på	  att	  springa	  och	  det	  får	  man	  inte	  göra.	  Till	  skillnad	  från	  

uttalanden	  ovan	  så	  uttrycker	  Tanja	  att	  fröknarna	  visst	  kan	  vara	  delaktiga	  i	  barnens	  

rörelselekar	  som	  under	  leken	  ”under	  hökens	  vingar	  kom”.	  Här	  kan	  vi	  tyda	  att	  

pedagogers	  delaktighet	  i	  barnens	  fysiska	  lekar	  beror	  på	  om	  de	  befinner	  sig	  i	  inomhus	  

eller	  utomhusmiljön.	  	  

	  

På	  frågan	  om	  barnen	  skulle	  vilja	  att	  fröknarna	  är	  med	  i	  deras	  lekar	  blir	  svaret	  ja:	  	  
	  

”	  Jo	  det	  vill	  jag	  /…/	  därför	  jag	  vill	  springa	  ikapp	  dem	  när	  som	  helst”	  (Hampus)	  	  
	  

På	  följdfrågan	  om	  barnen	  tror	  att	  deras	  fröknar	  vill	  vara	  med	  i	  deras	  lekar	  svarar	  ett	  

barn	  att	  han	  tror	  att	  deras	  fröknar	  egentligen	  inte	  vill	  det.	  Ett	  annat	  barn	  nickar	  

instämmande	  samtidigt	  som	  han	  säger	  ”mm”	  vilket	  vi	  tolkar	  beror	  på	  att	  han	  uppfattar	  

fröknarnas	  delaktighet	  i	  deras	  lekar	  på	  liknande	  sätt.	  Hampus	  uttalande	  ger	  oss	  en	  

inblick	  i	  att	  han	  hade	  önskat	  att	  pedagogerna	  var	  mer	  delaktiga	  i	  hans	  fysiska	  lekar.	  

	  

Vidare	  berättar	  barnen	  om	  vilka	  leksaker	  de	  brukar	  leka	  med	  utomhus:	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ”hink	  och	  spade,	  för	  då	  kan	  man	  plocka	  vatten	  eller	  så”(Tanja)	  
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”sandleksaker	  ”	  (Ivan)	  
	  
”spannar”	  (Leia)	  

	  	  

Barnens	  utsagor	  ger	  oss	  en	  inblick	  i	  att	  det	  även	  finns	  möjligheter	  att	  leka	  stillasittande	  

lekar	  utomhus.	  Även	  barnens	  beskrivningar	  av	  hur	  och	  med	  vad	  de	  leker	  inomhus	  skiljer	  

sig	  åt.	  Tre	  av	  barnen	  berättar	  att	  de	  brukar	  rita.	  Ett	  barn	  berättar	  att	  hon	  brukar	  leka	  

med	  Lego.	  Så	  här	  beskriver	  fler	  barn	  hur	  de	  brukar	  leka	  inomhus	  på	  förskolan:	  	  
	  

”spela	  spel	  tillsammans”	  (Tanja)	  
	  
”klossar	  och	  bygger	  /…/man	  skriver”	  (Tuva)	  

	  

Två	  barn	  berättar	  att	  de	  brukar	  spela	  på	  iPaden.	  Men	  de	  delar	  inte	  samma	  åsikt	  om	  var	  

någonstans	  man	  kan	  spela	  på	  iPaden:	  	  
	  

”inomhus”	  (Leia)	  

	  
”både	  och	  /…/	  om	  man	  har	  nät	  utomhus”	  (Hampus)	  	  

	  

Utifrån	  barnens	  varierande	  beskrivningar	  av	  hur	  och	  vad	  de	  leker	  både	  inomhus	  och	  

utomhus	  kan	  vi	  se	  att	  det	  finns	  ett	  utbud	  av	  stillasittande	  aktiviteter	  som	  erbjuds	  barnen	  

i	  båda	  miljöerna.	  	  

5.2.3	  Sammanfattning	  av	  utfallsrum	  med	  avseende	  på	  utbudet	  av	  rörelseaktiviteter	  	  

Här	  redogör	  vi	  för	  relationen	  mellan	  våra	  beskrivningskategorier	  i	  syfte	  att	  besvara	  vår	  

andra	  frågeställning:	  Hur	  uppfattar	  barn	  utbudet	  av	  rörelseaktiviteter	  i	  förskolans	  

inomhus	  och	  utomhusmiljö?	  

	  

Det	  mest	  grundläggande	  av	  barnens	  erfaranden	  i	  vårt	  resultat	  är	  att	  utbudet	  av	  

rörelseaktiviteter	  är	  störst	  i	  förskolans	  utomhusmiljö,	  och	  att	  det	  till	  stor	  del	  är	  barnen	  

själva	  som	  skapar	  sina	  rörelselekar	  med	  det	  som	  finns	  tillgängligt,	  både	  naturliga	  inslag	  i	  

miljön,	  men	  också	  av	  det	  som	  förskolan	  erbjuder	  barnen	  i	  form	  av	  leksaker	  avsedda	  för	  

rörelse	  såsom	  cyklar	  och	  hopprep.	  Vi	  ser	  skillnader	  i	  barnens	  uttalanden	  om	  vad	  

förskolans	  pedagoger	  erbjuder	  barnen	  för	  rörelseaktiviteter.	  Flera	  barn	  beskriver	  

rörelseaktiviteter	  som	  de	  skulle	  vilja	  utföra	  på	  förskolan,	  och	  det	  underförstådda	  tolkar	  

vi	  är	  att	  det	  finns	  en	  avsaknad	  i	  utbudet	  av	  rörelseaktiviteter	  av	  mer	  fysisk	  karaktär	  på	  

förskolan.	  Däremot	  beskriver	  ett	  barn	  att	  fröknarna	  kan	  vara	  med	  i	  barnens	  spontana	  
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rörelselek	  (under	  hökens	  vingar	  kom)	  och	  att	  den	  leken	  endast	  kan	  lekas	  utomhus	  och	  

inte	  inomhus.	  Det	  som	  är	  mest	  utmärkande	  i	  vårt	  resultat	  är	  att	  förskolans	  pedagoger	  

erbjuder	  en	  planerad	  rörelseaktivitet	  som	  utförs	  inomhus	  som	  barnen	  benämner	  ”röris”.	  

Sammanfattningsvis	  ser	  vi	  alltså	  att	  utbudet	  av	  rörelseaktiviteter	  på	  förskolan	  skiljer	  sig	  

åt	  mellan	  förskolans	  inomhus	  och	  utomhusmiljö.	  De	  barn	  som	  uppfattar	  att	  det	  finns	  

mycket	  rörelse	  på	  förskolan	  beskriver	  till	  stor	  del	  rörelseaktiviteter	  som	  utförs	  utomhus	  

och	  som	  de	  själva	  skapar.	  Barnen	  som	  uppfattar	  att	  det	  inte	  finns	  mycket	  rörelse	  

beskriver	  en	  avsaknad	  av	  rörelseaktiviteter	  av	  mer	  fysisk	  karaktär	  samt	  stillasittande	  

lekar	  som	  utförs	  inomhus.	  Däremot	  finns	  det	  variationer	  av	  hur	  barnen	  beskriver	  sin	  

utomhuslek,	  där	  vår	  analys	  är	  att	  det	  även	  erbjuds	  ett	  utbud	  av	  stillasittande	  lekar	  

utomhus.	  
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6.	  Diskussion	  

I	  detta	  kapitel	  kommer	  vi	  först	  att	  föra	  en	  kritisk	  diskussion	  kring	  konsekvenserna	  av	  

våra	  val	  i	  relation	  till	  studiens	  resultat	  under	  avsnittet	  metoddiskussion.	  Därefter	  följer	  

resultatdiskussion,	  och	  kapitlet	  avslutas	  med	  rubrikerna	  sammanfattning	  och	  slutsats.	  	  

6.1	  Metoddiskussion	  

Under	  vår	  pilotstudie	  insåg	  vi	  att	  vi	  inte	  var	  några	  vana	  intervjuare.	  Men	  efter	  

pilotstudien	  och	  några	  intervjuer	  fick	  vi	  mer	  erfarenhet	  och	  rutin.	  När	  vi	  genomförde	  

våra	  pilotstudier	  upptäckte	  vi	  att	  barnen	  hade	  svårt	  att	  förstå	  begreppet	  rörelse	  och	  vi	  

valde	  därför	  att	  använda	  oss	  av	  det	  begrepp	  som	  barnen	  använde,	  det	  vill	  säga	  lek.	  Vi	  

drog	  slutsatsen	  att	  begreppet	  rörelse	  var	  främmande	  för	  barnen	  och	  att	  det	  inte	  var	  

något	  som	  de	  erfarit	  i	  sin	  vardagsvärld	  på	  förskolan.	  Detta	  skulle	  kunna	  förklaras	  utifrån	  

tidigare	  forskning	  om	  att	  förskolans	  pedagoger	  anser	  att	  barnen	  rör	  på	  sig	  tillräckligt	  

under	  den	  fria	  leken	  och	  att	  det	  därför	  inte	  är	  något	  som	  de	  anser	  att	  barnen	  behöver	  

vidare	  kunskap	  om.	  När	  det	  gäller	  valet	  av	  barn	  valde	  vi	  barnen	  från	  två	  förskolor	  som	  vi	  

sedan	  tidigare	  har	  en	  relation	  till.	  Det	  kan	  vara	  en	  fördel	  att	  intervjua	  barn	  som	  man	  har	  

en	  nära	  relation	  till	  eftersom	  barnen	  känner	  sig	  trygga	  med	  intervjuaren	  och	  därmed	  

vågar	  berätta	  om	  sina	  upplevelser.	  Vi	  upplevde	  att	  barnen	  berättade	  en	  hel	  del	  under	  

intervjuerna,	  som	  vi	  kanske	  inte	  hade	  fått	  fram	  om	  de	  sedan	  tidigare	  inte	  hade	  haft	  en	  

relation	  till	  oss.	  Däremot	  upplevde	  vi	  att	  barnen	  ibland	  började	  samtala	  om	  tidigare	  

händelser	  och	  aktiviteter	  som	  vi	  varit	  delaktiga	  i	  tillsammans	  med	  barnen,	  vilket	  ledde	  

till	  att	  vi	  fick	  in	  mycket	  data	  som	  inte	  var	  relevant	  för	  studiens	  syfte.	  Det	  barnen	  berättar	  

under	  intervjuerna	  frambringas	  i	  det	  som	  Kvale	  (1997)	  talar	  om	  som	  det	  

mellanmänskliga	  samspelet	  i	  situation.	  Vi	  som	  forskare	  påverkar	  barnen	  och	  deras	  

fokusering,	  och	  intervjuaren	  och	  de	  som	  intervjuas	  påverkar	  varandra	  ömsesidigt	  under	  

den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  (Kvale,	  1997).	  Vi	  har	  varit	  medvetna	  om	  detta	  och	  

försökt	  ge	  barnen	  som	  intervjuades	  en	  så	  positiv	  upplevelse	  som	  möjligt	  under	  

intervjuerna	  genom	  att	  låta	  barnen	  styra	  samtalen	  och	  visat	  att	  vi	  intresserar	  oss	  för	  

deras	  uppfattningar.	  Vi	  upplevde	  att	  barnen	  intresserade	  sig	  för	  ämnet	  vi	  samtalade	  med	  

dem	  om	  och	  att	  vi	  enbart	  under	  ett	  fåtal	  tillfällen	  behövde	  rikta	  samtalet	  på	  det	  specifika	  

fenomenet. Vi	  valde	  att	  intervjua	  barnen	  i	  par	  eller	  i	  grupp	  om	  tre.	  En	  fördel	  med	  det	  är	  

att	  de	  kan	  känna	  en	  större	  trygghet	  där	  de	  vågar	  öppna	  upp	  sig	  mer	  och	  berätta.	  Men	  en	  

nackdel	  kan	  vara	  att	  barnen	  påverkar	  varandras	  svar,	  härmar	  varandras	  svar	  och	  pratar	  
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i	  munnen	  på	  varandra.	  Vi	  märkte	  att	  några	  av	  barnen	  kom	  av	  sig	  när	  något	  annat	  barn	  

började	  prata.	  När	  vi	  transkriberat	  intervjuerna	  upptäckte	  vi	  att	  barnen	  inte	  svarade	  på	  

alla	  frågor	  och	  att	  vi	  kunde	  ha	  ställt	  fler	  följdfrågor. 

	  

Såsom	  fenomenografin	  förespråkar,	  så	  förstår	  vi	  alltid	  saker	  som	  något,	  insatta	  i	  ett	  

sammanhang	  och	  ett	  visst	  historiskt	  ögonblick.	  När	  man	  en	  gång	  erfarit	  ett	  fenomen	  kan	  

man	  aldrig	  återvända	  till	  samma	  erfarenhet	  en	  gång	  till,	  eftersom	  sammanhanget	  alltid	  

är	  nytt	  (Kroksmark,	  2007).	  Utifrån	  detta	  perspektiv	  skulle	  vi	  alltså	  aldrig	  kunna	  få	  exakt	  

samma	  resultat	  om	  intervjuerna	  upprepats,	  eftersom	  de	  så	  skulle	  ske	  i	  ett	  annat,	  nytt	  

sammanhang.	  Våra	  beskrivningskategorier	  definierar	  de	  uppfattningar	  som	  barnen	  har	  

vid	  ett	  visst	  tillfälle.	  Skulle	  datainsamlingen	  skett	  vid	  ett	  tidigare	  eller	  senare	  tillfälle	  

skulle	  barnen	  haft	  ett	  annat	  medvetandeinnehåll	  av	  fenomenet.	  Om	  barnen	  till	  exempel	  

haft	  en	  rörelseaktivitet	  innan	  intervjuerna	  ägde	  rum	  skulle	  de	  sannolikt	  ha	  berättat	  om	  

den	  när	  vi	  samtalade	  om	  rörelse.	  Detta	  kan	  vi	  koppla	  till	  vår	  förförståelse	  om	  de	  

aktiviteter	  som	  barnen	  genomfört	  på	  förskolan.	  Vi	  vet	  att	  de	  bara	  några	  dagar	  innan	  

intervjuerna	  ägde	  rum	  hade	  haft	  den	  aktivitet	  som	  de	  benämner	  som	  ”röris”.	  	  Under	  en	  

och	  samma	  intervju	  återkom	  vi	  ibland	  till	  samma	  fråga	  flera	  gånger	  och	  vi	  märkte	  att	  

svaren	  inte	  alltid	  blev	  desamma.	  Detta	  skulle	  kunna	  tyda	  på	  att	  barnen	  inte	  uppfattat	  

frågan	  vid	  det	  första	  tillfället,	  att	  vi	  som	  intervjuare	  varit	  otydliga,	  eller	  på	  att	  vi	  återkom	  

till	  samma	  ting,	  men	  i	  ett	  senare	  sammanhang,	  då	  fenomenets	  betydelse	  

omkonstituerats	  i	  en	  ny	  uppfattning	  (Kroksmark,	  2007).	  Vidare	  kan	  man	  ifrågasätta	  

huruvida	  barnen	  anpassade	  sina	  svar	  till	  hur	  de	  tror	  att	  vi	  vill	  att	  de	  ska	  besvara	  en	  viss	  

fråga,	  vilket	  enligt	  Kroksmark	  (2007)	  är	  en	  av	  fenomenografins	  mest	  kritiska	  frågor.	  

Vidare	  skriver	  författaren	  att	  det	  däremot	  inte	  spelar	  någon	  roll	  om	  den	  intervjuade	  

anpassar	  svaren,	  eftersom	  dessa	  också	  är	  uttryck	  för	  uppfattningar.	  Vi	  upplevde	  inte	  

heller	  att	  barnen	  försökte	  anpassa	  sina	  svar	  till	  oss	  utan	  de	  delade	  frispråkigt	  med	  sig	  av	  

sina	  erfarenheter.	  	  

	  

Det	  går	  att	  diskutera	  huruvida	  de	  resultat	  vi	  funnit	  är	  sant	  eller	  inte,	  men	  såsom	  vi	  tolkar	  

den	  fenomenografiska	  forskningsansatsen	  så	  är	  det	  barnen	  berättar	  sant	  utifrån	  ett	  

andra	  ordningens	  perspektiv,	  även	  om	  det	  skulle	  kunna	  vara	  falskt	  utifrån	  första	  

ordningens	  perspektiv.	  Vårt	  resultat	  beskriver	  barnens	  perspektiv	  och	  deras	  
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uppfattningar	  och	  resultatet	  hade	  troligtvis	  blivit	  ett	  annat	  om	  vi	  valt	  att	  istället	  

genomföra	  observationer	  eller	  intervjua	  förskolans	  pedagoger.	  

	  

Som	  människor	  och	  forskare	  översätter	  vi	  allt	  vi	  hör	  och	  läser	  till	  vårt	  eget	  sätt	  att	  tänka,	  

men	  å	  andra	  sidan	  har	  vi	  förmågan	  att	  utveckla	  ytterligare	  sätt	  att	  se	  på	  ett	  fenomen	  

genom	  reflektion	  (Larsson,	  1986).	  Under	  analysarbetet	  har	  det	  varit	  svårt	  att	  frångå	  de	  

uppfattningar	  som	  vi	  sedan	  tidigare	  har	  med	  oss.	  Men	  vi	  har	  eftersträvat	  att	  i	  största	  

möjliga	  mån	  sätta	  vår	  förförståelse	  om	  fenomenet	  inom	  parentes,	  eftersom	  det	  är	  

barnens	  uppfattningar	  vi	  vill	  komma	  åt	  i	  vår	  studie,	  och	  inte	  några	  förklaringar	  eller	  

rätta	  svar.	  Avslutningsvis	  vill	  vi	  återknyta	  till	  att	  de	  resultat	  vi	  funnit	  är	  kontextberoende	  

eftersom	  vårt	  urval	  inte	  är	  brett	  och	  därmed	  kan	  vi	  inte	  generalisera	  vårt	  resultat.	  	  

6.2	  Resultatdiskussion	  

Syftet	  med	  uppsatsen	  har	  varit	  att	  undersöka	  vad	  barn	  har	  för	  variationer	  av	  

uppfattningar	  av	  förskolans	  rörelseaktiviteter	  och	  av	  sitt	  inflytande	  när	  det	  gäller	  

rörelse	  i	  förskolan.	  Våra	  frågeställningar	  var:	  Hur	  uppfattar	  barn	  sitt	  inflytande	  över	  sina	  

möjligheter	  till	  rörelse	  i	  förskolans	  inomhus	  och	  utomhusmiljö?	  Hur	  uppfattar	  barn	  

utbudet	  av	  rörelseaktiviteter	  i	  förskolans	  inomhus	  och	  utomhusmiljö?	  	  I	  detta	  avsnitt	  

kommer	  vi	  att	  diskutera	  det	  resultat	  som	  vår	  undersökning	  påvisat	  i	  relation	  till	  tidigare	  

forskning,	  barns	  perspektiv,	  den	  fenomenografiska	  metodansatsen,	  vårt	  syfte	  och	  våra	  

frågeställningar.	  I	  vår	  studie	  har	  vi	  utgått	  ifrån	  barns	  perspektiv	  som	  innebär	  att	  vi	  har	  

låtit	  barnen	  få	  delge	  sina	  variationer	  av	  uppfattningar	  av	  fenomenet.	  Nedan	  kommer	  vi	  

att	  diskutera	  studiens	  resultat	  utifrån	  de	  två	  utfallsrum	  som	  vi	  har	  formulerat.	  

6.2.1	  Barns	  uppfattningar	  av	  sitt	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  rörelse	  i	  förskolan	  

Vårt	  resultat	  visar	  på	  att	  det	  mest	  grundläggande	  av	  barnens	  erfaranden	  är	  att	  

variationerna	  visar	  på	  att	  det	  finns	  många	  regler	  inomhus	  på	  förskolan	  som	  

pedagogerna	  har	  bestämt,	  vilket	  vi	  under	  vår	  analys	  har	  kommit	  fram	  till	  begränsar	  

barns	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  rörelse.	  	  

	  

Flertalet	  av	  barnen	  uttrycker	  ”man	  får	  inte”,	  exempelvis	  springa	  inomhus	  och	  det	  är	  

enligt	  barnen	  regler	  som	  pedagogerna	  har	  bestämt.	  Ett	  barn	  berättar	  att	  fröknarna	  

brukar	  fälla	  ut	  en	  hand	  och	  upplever	  att	  de	  gör	  så	  för	  att	  barnen	  inte	  ska	  kunna	  springa	  

inomhus	  och	  ett	  annat	  barn	  förklarar	  att	  pedagogerna	  har	  bestämt	  att	  barnen	  inte	  får	  



	  

	   37	  

springa	  inomhus	  eftersom	  det	  är	  för	  litet.	  Variationerna	  av	  erfaranden	  kan	  liknas	  vid	  det	  

resultatet	  som	  Decker	  et	  al.	  (2012)	  belyser	  i	  sin	  studie,	  det	  vill	  säga	  att	  barns	  

rörelseaktiviteter	  inomhus	  hindras	  av	  förskolans	  regler	  som	  oftast	  handlar	  om	  barns	  

säkerhet	  och	  ett	  för	  litet	  utrymme.	  Ett	  barn	  uttryckte:	  ”men	  asså	  det	  är	  mycket	  regler	  

inne	  fast	  det	  är	  inte	  mycket	  regler	  ute”!	  Det	  menar	  vi	  tydliggör	  uppfattningen	  av	  sitt	  

inflytande	  till	  rörelse	  i	  förskolan,	  då	  vi	  utifrån	  ovanstående	  utsaga	  tolkar	  att	  utomhus	  

har	  barnen	  större	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  rörelse	  än	  inomhus.	  Variationerna	  

av	  barnens	  utsagor	  tyder	  på	  att	  inomhus	  bestämmer	  fröknarna	  hur	  barnen	  får	  röra	  på	  

sig	  men	  å	  andra	  sidan	  upplever	  barnen	  inte	  reglerna	  på	  samma	  vis.	  Några	  barn	  upplever	  

att	  reglerna	  är	  bra	  för	  annars	  kan	  de	  skada	  sig,	  medan	  andra	  barn	  upplever	  reglerna	  

som	  dåliga	  men	  påpekar	  att	  reglerna	  följs.	  Ett	  barn	  uttrycker	  sig	  så	  här:	  ”för	  dom	  säger	  

alltså	  att	  vi	  får	  lära	  oss	  att	  gå	  fast	  jag	  går	  alltid	  här”.	  Karlsson	  (2009)	  har	  när	  han	  

studerat	  barns	  inflytande	  över	  olika	  situationer	  på	  förskolan,	  kommit	  fram	  till	  att	  barn	  

visar	  respekt	  för	  förskolans	  regler,	  vilket	  barnens	  uttalanden	  i	  vår	  studie	  också	  tyder	  på.	  

	  

Det	  som	  är	  mer	  utmärkande	  av	  barnens	  erfaranden	  är	  att	  några	  variationer	  visar	  på	  att	  

det	  inte	  finns	  så	  många	  regler	  på	  förskolan	  och	  dessa	  regler	  gäller	  i	  förskolans	  

utomhusmiljö.	  På	  förskolans	  utomhusgård	  uppfattar	  barnen	  att	  de	  får	  röra	  på	  sig	  mer	  

fritt,	  vilket	  liknar	  resultatet	  av	  Ekström	  (2007)	  och	  Ribaeus	  (2014)	  forskning	  där	  de	  har	  

kommit	  fram	  till	  att	  barn	  har	  mer	  inflytande	  under	  den	  fria	  leken	  utomhus.	  Kanske	  är	  

det	  möjligtvis	  så	  att	  barnen	  befinner	  sig	  på	  stora	  ytor	  utomhus	  och	  enligt	  Ribaeus	  

(2014)	  innebär	  det	  möjligheter	  till	  ökat	  inflytande	  för	  barnen	  eftersom	  pedagogerna	  

inte	  alltid	  kan	  övervaka.	  Men	  å	  andra	  sidan	  beskriver	  några	  barn	  att	  pedagogerna	  har	  en	  

närvarande	  och	  övervakande	  roll	  utomhus	  när	  barnen	  befinner	  sig	  vid	  fasta	  objekt	  som	  

exempelvis	  klätterställningen.	  Studier	  visar	  på	  att	  pedagoger	  oftast	  beskriver	  sin	  roll	  

som	  övervakande	  och	  de	  vill	  inte	  inkräkta	  för	  mycket	  i	  barnens	  utomhuslekar	  (McClintic	  

et	  al.,	  2015).	  Ett	  barn	  berättar	  att	  det	  är	  pedagogerna	  som	  bestämmer	  om	  de	  ska	  gå	  ut	  

och	  det	  menar	  vi	  kan	  påverka	  barnens	  möjligheter	  till	  rörelse,	  eftersom	  barnen	  upplever	  

att	  det	  är	  i	  utomhusmiljön	  som	  de	  får	  röra	  på	  sig	  och	  springa	  mer	  fritt.	  

	  

Några	  barn	  önskade	  sig	  andra	  lekar	  än	  de	  lekar	  som	  fanns	  på	  förskolan.	  Man	  kan	  

emellertid	  fråga	  sig	  om	  barnen	  har	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  rörelse	  och	  om	  

barnens	  intressen	  tas	  på	  allvar,	  eftersom	  flertalet	  av	  barnen	  beskriver	  
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	  att	  pedagogerna	  bestämmer	  hur	  de	  får	  röra	  på	  sig	  inomhus	  och	  att	  de	  dessutom	  önskar	  

sig	  andra	  lekar	  (rörelse)	  än	  det	  som	  erbjuds.	  Karlsson	  (2009)	  tar	  upp	  att	  det	  barn	  

uttrycker	  som	  viktigt	  inte	  alltid	  tas	  på	  allvar.	  På	  liknande	  sätt	  beskriver	  Ribaeus	  (2014)	  

att	  förskollärarnas	  arbete	  med	  förskolans	  demokratiarbete	  kännetecknas	  av	  att	  det	  är	  

de	  vuxna	  i	  förskolan	  som	  bestämmer	  vem	  som	  har	  inflytande,	  samt	  vad	  barnen	  har	  

inflytande	  över	  och	  när	  barnen	  har	  inflytande.	  

6.2.2	  Barns	  uppfattningar	  av	  förskolans	  utbud	  av	  rörelseaktiviteter	  

Det	  mest	  grundläggande	  av	  barnens	  erfaranden	  i	  vårt	  resultat	  är	  att	  utbudet	  av	  

rörelseaktiviteter	  är	  störst	  i	  förskolans	  utomhusmiljö	  och	  att	  det	  är	  till	  stor	  del	  barnen	  

själva	  som	  skapar	  sina	  rörelselekar	  med	  det	  som	  finns	  tillgängligt.	  Några	  barn	  beskriver	  

att	  de	  brukar	  klättra	  i	  träd	  och	  springa	  omkring	  och	  jaga	  varandra.	  Lekarna	  som	  barnen	  

beskriver	  kan	  vi	  se	  liknar	  de	  studier	  där	  forskare	  har	  observerat	  att	  barnens	  lekar	  

skapas	  genom	  ledtrådar	  i	  miljön,	  som	  öppna	  ytor	  och	  naturliga	  inslag	  i	  miljön,	  såsom	  

träd	  (Mårtensson,	  2004).	  Enligt	  Reunamo	  et	  al.	  (2013)	  och	  Brown	  et	  al.	  (2009)	  leder	  

stora	  ytor	  till	  att	  barns	  nivå	  av	  fysisk	  aktivitet	  ökar.	  Liknande	  resultat	  belyser	  Sharma	  et	  

al.	  (2011)	  och	  Reunamo	  et	  al.	  (2013)	  i	  sina	  studier	  där	  de	  kommit	  fram	  till	  att	  barnens	  

aktivitetsnivå	  är	  högre	  under	  utomhusvistelsen.	  Pedagoger	  har	  även	  beskrivit	  att	  barn	  

oftast	  är	  mer	  kreativa	  utomhus	  (Copeland	  et	  al.,	  2010).	  Enligt	  McClintic	  et	  al.	  (2015)	  och	  

McEvilly	  et	  al.	  (2015)	  kan	  tillfällen	  till	  utomhusvistelse	  vara	  när	  pedagogerna	  anser	  att	  

barnen	  behöver	  frisk	  luft,	  göra	  av	  med	  överskottsenergi	  eller	  som	  en	  växelverkan	  med	  

inomhusmiljön	  som	  en	  lärandemiljö	  (Szczepanski,	  2013).	  Vad	  pedagogerna	  till	  barnen	  

som	  deltog	  i	  vår	  studie	  har	  för	  avsikt	  med	  utomhusvistelsen	  är	  inget	  vi	  tagit	  reda	  på,	  

eftersom	  vi	  endast	  utgår	  ifrån	  barns	  perspektiv	  och	  därmed	  gör	  en	  tolkning	  utifrån	  vad	  

barnen	  har	  gett	  uttryck	  för.	  Däremot	  uttryckte	  ett	  barn	  att	  när	  hon	  blir	  rastlös	  inomhus	  

så	  är	  det	  svårt	  att	  låta	  bli	  att	  springa,	  men	  hennes	  uppfattning	  är	  att	  då	  måste	  hon	  gå	  ut	  

för	  att	  kunna	  springa	  av	  sig.	  
	  

Merparten	  av	  barnen	  beskriver	  att	  det	  inte	  finns	  samma	  leksaker	  att	  tillgå	  utomhus	  som	  

inomhus,	  samt	  att	  lekarna	  skiljer	  sig	  åt	  mellan	  de	  olika	  miljöerna.	  Utomhus	  använder	  

barnen	  cyklar,	  bollar,	  klätterställningen	  och	  rutschkanan,	  och	  endast	  ett	  fåtal	  av	  barnen	  

berättar	  att	  de	  leker	  i	  sandlådan	  med	  sandleksaker.	  Forskare	  har	  kommit	  fram	  till	  att	  

barn	  är	  mest	  fysiskt	  aktiva	  utomhus	  när	  de	  använder	  sig	  av	  lösa	  föremål	  som	  bollar	  

(Brown	  et	  al.,	  2009)	  och	  cyklar	  (Mårtensson,	  2004).	  Mindre	  fysiskt	  aktiva	  är	  barnen	  i	  
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sandlådan	  men	  sandlådan	  är	  däremot	  oftast	  mer	  tillgänglig	  för	  barnen	  än	  föremålen	  som	  

skapar	  möjligheter	  till	  mer	  rörelse,	  då	  de	  oftast	  förvaras	  otillgängligt	  för	  barnen	  (Soini	  et	  

al.,	  2014).	  Några	  av	  barnen	  i	  vår	  studie	  beskriver	  att	  de	  använder	  cyklar	  när	  de	  leker	  och	  

rör	  på	  sig	  utomhus,	  men	  vi	  tolkar	  det	  inte	  som	  att	  barnen	  upplever	  att	  cyklarna	  skulle	  

vara	  mer	  otillgängliga,	  och	  vårt	  resultat	  skiljer	  sig	  på	  så	  vis	  mot	  Soini	  et	  al.	  (2014)	  studie.	  	  

	  

Några	  barn	  berättar	  att	  pedagogerna	  inte	  är	  speciellt	  delaktiga	  i	  deras	  lekar,	  utan	  att	  de	  

mestadels	  har	  en	  övervakande	  roll	  som	  att	  ”bara	  tittar	  och	  ser	  fall	  det	  är	  bra	  och	  ingen	  

slåss	  och	  sånt”.	  Detta	  skulle	  enligt	  forskning	  kunna	  bidra	  till	  att	  pedagogerna	  skapar	  

möjligheter	  till	  rörelse	  för	  barnen	  genom	  att	  inte	  inkräkta	  i	  deras	  fria	  lek	  och	  hålla	  sig	  på	  

avstånd	  (Reunamo	  et	  al.,	  2013;	  Brown	  et	  al.,	  2009).	  De	  öppna	  ytorna	  utomhus,	  att	  

barnen	  får	  springa	  fritt,	  de	  få	  regler	  och	  barns	  uttalanden	  att	  pedagogerna	  ”tittar	  att	  

ingen	  slåss	  och	  sånt”,	  talar	  för	  att	  barnen	  i	  vår	  studie	  mest	  ägnar	  sig	  åt	  fri	  rörelselek	  

utomhus.	  Enligt	  forskning	  så	  innebär	  den	  fria	  leken	  och	  tid	  utomhus	  att	  barns	  fysiska	  

aktivitet	  ökar	  (Sharma,	  Chuang	  &	  Skala,	  2011;	  Reunamo	  et	  al.,	  2013).	  Studier	  visar	  även	  

på	  att	  barn	  är	  mer	  fysiskt	  aktiva	  utan	  en	  närvarande	  pedagog	  och	  under	  den	  fria	  leken	  

(Brown	  et	  al.,	  2009),	  och	  den	  fria	  leken	  bör	  inte	  minskas	  på	  eller	  tas	  bort	  eftersom	  det	  är	  

då	  som	  barnen	  skapar	  sina	  egna	  möjligheter	  till	  rörelse	  (Eriksson	  Bergström,	  2013:	  

Engdahl,	  2014;	  Brown	  et	  al.,	  2009).	  En	  minskning	  av	  den	  fria	  leken	  skulle	  även	  leda	  till	  

att	  barnens	  inflytande	  på	  förskolan	  minskar	  (Ribaeus,	  2014).	  Å	  andra	  sidan	  belyser	  

forskning	  även	  vikten	  av	  att	  erbjuda	  pedagogstyrda	  rörelseaktiviteter	  i	  förskolan	  

(Ericsson,	  2003;	  Hui-‐Tzu	  Wang,	  2004).	  Det	  som	  är	  mest	  utmärkande	  i	  vårt	  resultat	  är	  att	  

några	  av	  barn	  gav	  uttryck	  för	  att	  de	  brukar	  gå	  på,	  som	  vi	  utifrån	  våra	  efterenheter	  vet	  är	  

planerade	  rörelseaktiviteter	  som	  förskolan	  erbjuder	  barnen	  en	  gång	  i	  veckan.	  Barnen	  

benämner	  denna	  rörelseaktivitet	  som	  är	  aktuell	  för	  tillfället	  i	  deras	  vardagsvärld	  som	  

”röris”	  där	  pedagogerna	  är	  närvarande	  för	  att	  hjälpa	  barnen	  att	  exempelvis	  slå	  

kullerbyttor.	  Att	  pedagoger	  skapar	  möjligheter	  för	  barnen	  att	  delta	  i	  rörelseaktiviteter	  

är	  enligt	  Cools	  et	  al.	  (2009)	  avgörande	  för	  barns	  fysiska,	  kognitiva	  och	  sociala	  utveckling.	  

Det	  har	  även	  betydelse	  för	  barns	  grovmotoriska	  och	  finmotoriska	  utveckling	  (Martin	  et	  

al.,	  2009	  och	  Ericsson,	  2003),	  samt	  minskar	  stress	  och	  förbättrar	  barns	  psykiska	  

välbefinnande	  (Copeland	  et	  al.,2011).	  Ju	  tidigare	  barn	  får	  en	  positiv	  inställning	  till	  att	  

röra	  på	  sig	  desto	  större	  är	  chansen	  att	  barnen	  tar	  med	  sig	  det	  vidare	  in	  i	  vuxenlivet	  

(Abadie	  &	  Brown,	  2010).	  	  
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I	  vårt	  resultat	  framkommer	  det	  att	  inomhuslekarna	  som	  barnen	  beskriver	  är	  

övervägande	  stillasittande	  lekar	  som	  att	  spela	  på	  iPaden,	  rita	  och	  leka	  med	  lego.	  Några	  

barn	  gav	  uttryck	  för	  att	  de	  upplever	  de	  stillasittande	  lekarna	  som	  roligast	  på	  förskolan.	  

Möjligtvis	  kan	  det	  vara	  så	  att	  det	  är	  barnens	  egna	  intressen	  och	  erfarenheter	  som	  styr	  

och	  att	  de	  själva	  har	  inflytande	  över	  vad	  de	  tar	  sig	  an	  i	  inomhusmiljön,	  eller	  så	  kan	  det	  

bero	  på	  vad	  barnen	  erbjuds	  och	  vad	  de	  har	  tillgång	  till.	  	  

	  

Några	  av	  barnen	  i	  vår	  studie	  upplever	  att	  den	  pedagogstyrda	  aktiviteten	  som	  ”röris”	  är	  

jätterolig,	  medan	  andra	  barn	  som	  vi	  tidigare	  tog	  upp	  tycker	  det	  roligaste	  är	  att	  spela	  

iPad.	  Teknik	  kan	  leda	  till	  att	  barnen	  blir	  stillasittande,	  men	  kan	  även	  generera	  rörelse,	  

beroende	  på	  hur	  tekniken	  (såsom	  iPaden)	  används	  (Pate	  et	  al.,	  2008;	  Gibbs,	  2014;	  

Harrison,	  2012).	  Storli	  et	  al.	  (2010)	  har	  kommit	  fram	  till	  att	  samma	  barn	  är	  lika	  fysiskt	  

aktiva	  från	  dag	  till	  dag	  oberoende	  av	  miljön,	  vilket	  kan	  tala	  för	  att	  barns	  egna	  intressen	  

styr	  hur	  aktiva	  de	  är	  eller	  möjligtvis	  beror	  det	  på	  vad	  barnen	  erbjuds.	  Barnen	  i	  vår	  studie	  

beskriver	  inte	  hur	  de	  använder	  iPaden,	  men	  att	  använda	  den	  på	  ett	  sätt	  som	  genererar	  

rörelse	  skulle	  kunna	  vara	  ett	  sätt	  för	  pedagogerna	  att	  öka	  intresset	  för	  mer	  fysiska	  lekar	  

hos	  de	  barn	  som	  annars	  aldrig	  väljer	  att	  delta	  i	  fysiska	  rörelselekar,	  samtidigt	  som	  

barnens	  intressen	  tas	  tillvara.	  	  

6.2.3	  Sammanfattning	  

Resultatet	  i	  vår	  studie	  visar	  på	  att	  barnen	  har	  mer	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  

rörelse	  i	  förskolans	  utomhusmiljö	  eftersom	  det	  nästan	  inte	  finns	  några	  regler	  där	  som	  

måste	  följas	  och	  utbudet	  av	  rörelseaktiviteter	  är	  större	  i	  utomhusmiljön	  än	  i	  

inomhusmiljön.	  Utomhus	  får	  barnen	  leka	  mer	  fritt,	  både	  i	  den	  naturliga	  miljön	  och	  med	  

leksaker	  och	  föremål	  som	  finns	  tillgängliga	  på	  förskolans	  gård,	  vilket	  i	  sin	  tur	  genererar	  

både	  rörelse	  och	  stillasittande	  aktiviteter.	  Detta	  till	  skillnad	  från	  förskolans	  

inomhusmiljö	  där	  det	  finns	  många	  regler	  som	  barnen	  uppfattar	  att	  pedagogerna	  har	  

bestämt,	  vilket	  begränsar	  barnens	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  rörelse	  inomhus.	  

Det	  är	  pedagogerna	  som	  påverkar	  barnens	  möjligheter	  till	  rörelse	  genom	  att	  sätta	  regler	  

som	  begränsar	  deras	  rörelseaktiviteter,	  som	  framförallt	  spring	  inomhus,	  men	  barnen	  är	  

tydliga	  med	  att	  reglerna	  följs.	  Barnen	  uppfattar	  inte	  att	  pedagogerna	  är	  speciellt	  

delaktiga	  i	  deras	  lekar	  men	  de	  beskriver	  pedagogstyrda	  rörelseaktiviteter	  som	  förskolan	  

erbjuder	  och	  där	  pedagogerna	  skapar	  möjligheter	  för	  rörelse.	  Att	  pedagogerna	  intar	  en	  

övervakande	  roll	  och	  befinner	  sig	  på	  avstånd	  till	  barnen	  under	  den	  fria	  leken	  utomhus	  
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skapar	  också	  möjligheter	  till	  rörelse.	  Vårt	  resultat	  tyder	  på	  att	  merparten	  av	  barnen	  

endast	  uppfattade	  att	  möjligheterna	  till	  rörelse	  har	  ett	  samband	  med	  den	  fria	  leken	  

utomhus,	  men	  några	  av	  barnen	  upplevde	  även	  ett	  samband	  mellan	  rörelse	  och	  

förskolans	  planerade	  rörelseaktiviteter.	  Sammanfattningsvis	  kan	  vi	  utifrån	  barnens	  

variationer	  av	  uppfattningar	  utläsa	  att	  de	  har	  mer	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  

rörelse	  utomhus	  än	  vad	  de	  har	  inomhus,	  eftersom	  pedagogerna	  bestämmer	  hur	  barnen	  

ska	  röra	  på	  sig	  (leka)	  inomhus,	  och	  utomhus	  finns	  det	  få	  regler	  som	  hindrar	  barnen	  att	  

röra	  på	  sig	  (leka).	  Dessutom	  är	  utbudet	  av	  rörelseaktiviteter	  större	  i	  utomhusmiljön	  än	  

vad	  det	  är	  i	  inomhusmiljön.	  	  	  

6.2.4	  Slutsats	  

Utifrån	  variationerna	  av	  barnens	  uppfattningar	  av	  utbudet	  av	  rörelseaktiviteter	  och	  av	  

sitt	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  rörelse	  i	  förskolans	  inomhus	  och	  utomhusmiljö,	  

kan	  vi	  dra	  slutsatsen	  att	  utbudet	  av	  rörelseaktiviteter	  är	  större	  utomhus	  än	  inomhus	  och	  

barnen	  har	  mer	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  rörelse	  utomhus	  än	  inomhus	  på	  

förskolan.	  Utomhus	  skapar	  barnen	  sina	  egna	  rörelselekar	  med	  det	  material	  som	  erbjuds	  

och	  finns	  tillgängligt	  på	  förskolans	  gård.	  Pedagogerna	  påverkar	  barnens	  inflytande	  över	  

sina	  möjligheter	  till	  rörelse	  genom	  att	  bestämma	  regler,	  och	  dessa	  regler	  är	  fler	  inomhus	  

än	  utomhus.	  Pedagogerna	  skapar	  möjligheter	  till	  rörelse	  både	  genom	  att	  erbjuda	  barnen	  

den	  fria	  leken	  utomhus	  och	  en	  pedagogstyrd	  rörelseaktivitet	  inomhus	  på	  förskolan.	  	  

6.3	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  

Utifrån	  vårt	  resultat	  och	  den	  tidigare	  forskning	  som	  vi	  har	  tagit	  del	  av,	  anser	  vi	  att	  det	  

hade	  varit	  intressant	  att	  studera	  de	  allra	  yngsta	  barnens	  (1-‐3	  år)	  möjligheter	  till	  rörelse	  i	  

förskolan.	  Detta	  för	  att	  det	  tydligt	  framgår	  i	  vårt	  resultat	  att	  barn	  i	  förskolan	  har	  

möjligheter	  till	  fysisk	  lek	  utomhus	  och	  att	  vi	  själva	  har	  upplevt	  att	  de	  yngsta	  barnen	  i	  

förskolan	  inte	  har	  samma	  möjligheter	  till	  rörelse	  som	  de	  något	  äldre	  barnen,	  eftersom	  

de	  ofta	  begränsas	  till	  en	  mindre	  och	  inhägnad	  yta	  utomhus.	  Det	  hade	  även	  varit	  

intressant	  att	  följa	  upp	  vår	  studie	  genom	  att	  intervjua	  eller	  observera	  pedagogerna	  på	  

förskolan	  om	  hur	  de	  uppfattar	  sitt	  arbete	  med	  rörelseaktiviteter	  på	  förskolan,	  eftersom	  

det	  i	  vårt	  resultat	  har	  framkommit	  att	  barnen	  inte	  upplever	  att	  pedagogerna	  är	  speciellt	  

delaktiga	  i	  deras	  rörelselekar	  och	  att	  pedagogerna	  kan	  begränsa	  barns	  möjligheter	  till	  

rörelse	  genom	  att	  bestämma	  regler.	  
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6.4	  Didaktiska	  implikationer	  

Utifrån	  de	  resultat	  som	  vi	  kommit	  fram	  till	  i	  denna	  studie	  vill	  vi	  lyfta	  vikten	  av	  att	  lyssna	  

till	  alla	  barns	  röster	  för	  att	  kunna	  ge	  dem	  inflytande	  över	  rörelse	  och	  rörelseaktiviteter	  i	  

förskolans	  verksamhet.	  Genom	  att	  använda	  oss	  av	  en	  fenomenografisk	  forskningsansats	  

har	  vi	  kunnat	  se	  variationer,	  vilket	  synliggjort	  individuella	  uppfattningar	  som	  indikerar	  

att	  alla	  barn	  inte	  har	  samma	  uppfattningar.	  Detta	  angripssätt	  synliggör	  individuella	  

skillnader	  av	  uppfattningar	  och	  varje	  barn	  får	  möjligheten	  att	  göra	  sin	  röst	  hörd.	  Vårt	  

resultat	  tyder	  på	  att	  barnen	  i	  förskolan	  genom	  sina	  variationer	  av	  utsagor,	  uppfattar	  att	  

de	  har	  ett	  litet	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  rörelse	  framförallt	  inomhus	  på	  

förskolan	  och	  att	  deras	  pedagoger	  inte	  är	  speciellt	  engagerade	  i	  deras	  rörelselekar.	  

Under	  tidigare	  forskning	  redogör	  vi	  för	  barns	  stillasittande	  vardag	  och	  utifrån	  tidigare	  

forskning	  som	  bland	  annat	  Cools,	  De	  Martelaer,	  Samaey	  &	  Andries	  (2009)	  har	  kommit	  

fram	  till	  är	  det	  avgörande	  för	  barnets	  fysiska,	  kognitiva	  och	  sociala	  utveckling,	  att	  barn	  

även	  får	  planerade	  rörelseaktiviteter	  i	  förskolan	  och	  barn	  kan	  vara	  i	  behov	  av	  

pedagogstyrda	  rörelseaktiviteter	  för	  att	  öka	  sin	  aktivitetsnivå	  och	  på	  så	  vis	  nå	  upp	  till	  

folhälsomyndighetens	  rekommenderade	  aktivitetsnivå	  per	  dag.	  	  

	  

Vårt	  resultat	  visar	  också	  på	  att	  barnen	  i	  förskolan	  använder	  sig	  av	  de	  föremål	  och	  de	  

miljöer	  som	  förskolan	  erbjuder	  till	  både	  aktiv	  och	  stillsam	  lek,	  vilket	  tydliggör	  att	  

verksamma	  pedagoger	  har	  en	  viktig	  roll	  även	  i	  utformningen	  av	  förskolans	  miljöer.	  För	  

att	  minska	  barns	  stillasittande	  bör	  miljöerna	  utformas	  så	  att	  de	  främjar	  rörelse	  och	  

erbjuder	  föremål	  som	  lockar	  till	  en	  aktiv	  lek.	  

	  

I	  förskolans	  läroplan	  står	  att	  läsa	  att	  förskollärare	  ska	  ansvara	  för	  att	  alla	  barn	  får	  ett	  

reellt	  inflytande	  på	  arbetssätt	  och	  verksamhetens	  innehåll.	  Pedagoger	  ute	  i	  

verksamheter	  kan	  ta	  del	  av	  vår	  studie	  när	  de	  planerar	  och	  utformar	  sin	  verksamhet	  och	  

vill	  arbeta	  med	  barns	  inflytande	  och	  ta	  del	  av	  hur	  de	  regler	  som	  pedagoger	  bestämt	  

påverkar	  barns	  inflytande	  över	  sina	  möjligheter	  till	  rörelse	  på	  förskolan.	  I	  vår	  uppsats	  

har	  vi	  inte	  tagit	  i	  beaktning	  de	  rörelseaktiviteter	  som	  barnen	  ägnar	  sig	  åt	  utanför	  

förskolans	  kontext,	  utan	  vi	  lyfter	  vikten	  av	  rörelse	  i	  den	  dagliga	  verksamheten	  under	  

barnens	  tid	  på	  förskolan	  eftersom	  vi	  där	  har	  möjligheten	  att	  nå	  alla	  barn	  oavsett	  

hemförhållanden.	  
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7.	  Arbetsfördelning	  

Intervjuerna	  delade	  vi	  till	  viss	  del	  upp	  där	  en	  av	  oss	  närvarade	  under	  intervjuerna	  med	  

två	  barn	  och	  när	  vi	  intervjuade	  barnen	  i	  grupp	  närvarade	  vi	  båda	  två.	  Vi	  delade	  även	  upp	  

transkriberingen	  av	  ljudinspelningarna.	  Samlandet	  av	  litteratur	  och	  skrivandet	  har	  vi	  till	  

största	  del	  gjort	  tillsammans	  för	  att	  båda	  två	  ska	  vara	  lika	  insatta	  i	  arbetet.	  	  
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Bilagor	  
	  
Bilaga	  1:	  Intervjuguide	  	  
	  
Intro	  
Intervjun	  inleds	  med	  ett	  samtal	  tillsammans	  med	  barnen	  om	  begreppet	  rörelse.	  Vi	  
förklarar	  för	  barnen	  återigen	  att	  de	  när	  som	  helst	  kan	  avsluta	  sitt	  deltagande	  osv.	  	  
Alla	  frågor	  innehåller	  följdfrågor	  med	  hur/varför/vad.	  	  	  
	  

Övergripande	  frågor	  
	  

• Vad	  är	  roligast	  att	  göra	  på	  förskolan?	  Inomhus/	  utomhus?	  
• Berätta	  hur	  en	  dag	  på	  förskolan	  skulle	  se	  ut	  om	  ni	  fick	  bestämma?	  Vad	  skulle	  ni	  

göra	  då?	  	  
• Om	  ni	  fick	  önska	  vad	  som	  helst	  som	  handlar	  om	  att	  röra	  på	  sig	  (leka)	  här	  på	  

förskolan,	  vad	  skulle	  det	  vara?	  	  
	  

_____________________________________________________________________________________________	  
	  

• Berätta	  hur	  ni	  brukar	  röra	  på	  er	  inomhus	  på	  förskolan?	  	  
• När	  ni	  rör	  på	  er	  inomhus	  på	  förskolan,	  använder	  ni	  några	  saker	  (föremål)	  då?	  
• När	  ni	  rör	  på	  er	  inomhus	  här	  på	  förskolan,	  finns	  det	  något	  som	  begränsa/	  hindrar	  

era	  rörelser	  då?	  	  
• Berätta	  hur	  ni	  brukar	  röra	  på	  er	  utomhus	  på	  förskolan?	  
• När	  ni	  rör	  på	  er	  utomhus	  på	  förskolan,	  använder	  ni	  några	  saker	  (föremål)	  då?	  
• När	  ni	  rör	  på	  er	  utomhus	  här	  på	  förskolan,	  finns	  det	  något	  som	  begränsar/	  

hindrar	  era	  rörelser	  då?	  	  
• Om	  ni	  fick	  bestämma,	  vad	  som	  helst,	  som	  handlar	  om	  att	  röra	  på	  sig	  här	  på	  

förskolan,	  vad	  skulle	  det	  vara?	  	  
• Brukar	  era	  pedagoger	  (fröknar)	  vara	  med	  när	  ni	  rör	  på	  er	  (leker)?	  Vill	  ni	  det?	  
• Får	  ni	  röra	  på	  er	  hur	  ni	  vill	  inomhus	  på	  förskolan?	  	  
• Får	  ni	  röra	  på	  er	  hur	  mycket	  ni	  vill	  inomhus	  på	  förskolan?	  
• Får	  ni	  röra	  på	  er	  hur	  ni	  vill	  utomhus	  på	  förskolan?	  	  
• Får	  ni	  röra	  på	  er	  hur	  mycket	  ni	  vill	  utomhus	  på	  förskolan?	  
• Är	  det	  någon	  som	  bestämmer	  hur	  ni	  ska	  röra	  på	  er	  (leka)	  här	  på	  förskolan?	  
• Är	  det	  någon	  som	  bestämmer	  var	  någonstans	  ni	  ska	  röra	  på	  er	  (leka)	  på	  

förskolan?	  	  
• Vad	  brukar	  era	  pedagoger	  (fröknar)	  bestämma	  när	  det	  gäller	  rörelse	  (lekar)	  här	  

på	  förskolan?	  Hur	  känns	  det?	  
• Finns	  det	  några	  regler	  här	  på	  förskolan	  när	  det	  gäller	  rörelse/	  att	  röra	  på	  sig?	  Hur	  

går	  det	  till?	  Vad	  handlar	  reglerna	  om?	  Hur	  känns	  det?	  	  
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Bilaga	  2:	  Samtyckesblankett	  
	  
Hej	  vårdnadshavare!	  
	  
Vi	  är	  två	  förskollärarstudenter	  från	  högskolan	  i	  Halmstad	  som	  under	  veckorna	  
14-‐20	  samlar	  in	  material	  till	  vårt	  examensarbete	  med	  fokus	  på	  rörelse	  i	  förskolan.	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  fånga	  barns	  upplevelser	  av	  rörelse	  på	  förskolan	  och	  för	  
att	  få	  svar	  på	  våra	  frågeställningar	  vill	  vi	  dokumentera	  barnen	  på	  avdelningen	  
genom	  ljud	  och/eller	  filmupptagning.	  	  
	  
Medverkan	  i	  studien	  är	  frivillig	  och	  om	  man	  valt	  att	  vara	  med	  och	  ångrar	  sig	  får	  
man	  avbryta	  sitt	  deltagande.	  
	  
I	  vår	  forskning	  följer	  vi	  strikt	  vetenskapsrådets	  forskningsetiska	  principer	  vilket	  i	  
huvudsak	  uttrycks	  som	  individskyddskrav	  inom	  fyra	  områden.	  Dessa	  områden	  är	  
informationskravet,	  samtyckeskravet,	  konfidentialitetskravet	  samt	  nyttjandekravet.	  
Informationskravet	  uppfylls	  genom	  den	  information	  vi	  ger	  i	  detta	  brev,	  samtyckeskravet	  
innebär	  att	  målsman	  till	  de	  barn	  som	  deltar	  i	  denna	  studie	  ger	  sitt	  skriftliga	  samtycke.	  
Dessutom	  kommer	  vi	  vara	  lyhörda	  för	  barnens	  reaktioner	  vilket	  innebär	  att	  vi	  kommer	  
sluta	  dokumentera	  om	  ett	  barn	  visar	  tecken	  på	  obehag	  eller	  på	  annat	  vis	  inte	  verkar	  vilja	  
vara	  med	  i studien. Konfidentialitetskravet	  innebär	  att	  vi	  som	  forskare	  kommer	  att	  
behandla	  de	  uppgifter	  om	  de	  barn	  som	  deltar	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  utomstående	  inte	  kan	  
identifiera	  dessa	  barn.	  Nyttjandekravet	  innebär	  att	  de	  uppgifter	  som	  insamlats	  om	  
barnen	  endast	  kommer	  användas	  för	  forskningsändamål.	  

Vill	  du	  veta	  mer	  kontakta:	  
Jessica	  Timmermann:	  jestim12@student.hh.se	  
Carolina	  Hjalmarsson:	  carhja09@student.hh.se	  

Om	  Ni	  har	  frågor	  går	  det	  bra	  att	  kontakta	  våra	  handledare	  på	  Halmstad	  Högskola:	  	  

Anniqa	  Lagergren:	  anniqa.lagergren@hh.se	  
Ulf	  Petäjä:	  ulf.petaja@hh.se	  
✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Mitt barn heter: 

____________________________________________________________ 
 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien 

Jag samtycker inte till att mitt barn deltar i studien 

_______________________________________________________Målsmans namnteckning 
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Bilaga	  3	  

Utdrag	  ur	  Socialtjänstlagen	  14	  kap.	  1	  §	  

Hämtad	  från:	  https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-‐
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-‐2001453_sfs-‐2001-‐453/#K14	  

2016-‐04-‐11	  

14	  kap.	  Anmälan	  om	  och	  avhjälpande	  av	  missförhållanden	  m.m.	  
	  
1	  §	  Följande	  myndigheter	  och	  yrkesverksamma	  är	  skyldiga	  att	  
genast	  anmäla	  till	  socialnämnden	  om	  de	  i	  sin	  verksamhet	  får	  
kännedom	  om	  eller	  misstänker	  att	  ett	  barn	  far	  illa:	  
1.	  myndigheter	  vars	  verksamhet	  berör	  barn	  och	  unga,	  
2.	  andra	  myndigheter	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvården,	  annan	  
rättspsykiatrisk	  undersökningsverksamhet,	  socialtjänsten,	  
Kriminalvården,	  Polismyndigheten	  och	  Säkerhetspolisen,	  
3.	  anställda	  hos	  sådana	  myndigheter	  som	  avses	  i	  1	  och	  2,	  och	  
4.	  de	  som	  är	  verksamma	  inom	  yrkesmässigt	  bedriven	  enskild	  
verksamhet	  och	  fullgör	  uppgifter	  som	  berör	  barn	  och	  unga	  
eller	  inom	  annan	  sådan	  verksamhet	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  
eller	  på	  socialtjänstens	  område.	  
	  
De	  som	  är	  verksamma	  inom	  familjerådgivning	  är	  skyldiga	  att	  
genast	  anmäla	  till	  socialnämnden	  om	  de	  i	  sin	  verksamhet	  får	  
kännedom	  om	  att	  ett	  barn	  utnyttjas	  sexuellt	  eller	  utsätts	  för	  
fysisk	  eller	  psykisk	  misshandel	  i	  hemmet.	  
	  
Myndigheter,	  befattningshavare	  och	  yrkesverksamma	  som	  anges	  i	  
första	  stycket	  är	  skyldiga	  att	  lämna	  socialnämnden	  alla	  
uppgifter	  som	  kan	  vara	  av	  betydelse	  för	  utredning	  av	  ett	  
barns	  behov	  av	  stöd	  och	  skydd.	  
	  
Om	  anmälan	  från	  Barnombudsmannen	  gäller	  bestämmelserna	  i	  7	  §	  lagen	  (1993:335)	  om	  
Barnombudsman.	  Lag	  (2015:982).	  
	  
1	  a	  §	  Socialnämnden	  bör	  erbjuda	  barnet,	  vårdnadshavaren	  och	  
den	  som	  gjort	  anmälan	  enligt	  1	  §	  ett	  möte	  om	  det	  med	  hänsyn	  
till	  barnets	  bästa	  är	  lämpligt.Lag	  (2012:776).	  
	  
1	  b	  §	  Socialnämnden	  får	  informera	  den	  som	  gjort	  anmälan	  enligt	  1	  §	  om	  att	  utredning	  
har	  inletts,	  inte	  har	  inletts	  eller	  redan	  
pågår.	  Sådan	  information	  ska	  på	  begäran	  lämnas	  till	  anmälaren	  
om	  det	  med	  hänsyn	  till	  omständigheterna	  inte	  är	  olämpligt	  att	  
göra	  detta.Lag	  (2012:776).	  
	  
1	  c	  §	  Var	  och	  en	  som	  får	  kännedom	  om	  eller	  misstänker	  att	  ett	  
barn	  far	  illa	  bör	  anmäla	  detta	  till	  socialnämnden.Lag	  (2012:776).	  
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2	  §	  Var	  och	  en	  som	  fullgör	  uppgifter	  inom	  socialtjänsten	  eller	  
vid	  Statens	  institutionsstyrelse	  ska	  medverka	  till	  att	  den	  
verksamhet	  som	  bedrivs	  och	  de	  insatser	  som	  genomförs	  är	  av	  god	  
kvalitet.	  Lag	  (2010:429).	  
	  
3	  §	  Den	  som	  fullgör	  uppgifter	  inom	  socialtjänsten	  eller	  vid	  
Statens	  institutionsstyrelse	  ska	  genast	  rapportera	  om	  han	  
eller	  hon	  uppmärksammar	  eller	  får	  kännedom	  om	  ett	  
missförhållande	  eller	  en	  påtaglig	  risk	  för	  ett	  
missförhållande,	  som	  rör	  den	  som	  får,	  eller	  kan	  komma	  i	  fråga	  
för,	  insatser	  inom	  verksamheten.	  
	  
Rapporteringsskyldigheten	  fullgörs	  
1.	  i	  yrkesmässigt	  bedriven	  enskild	  verksamhet	  till	  den	  som	  
bedriver	  verksamheten,	  
2.	  i	  verksamhet	  vid	  Statens	  institutionsstyrelse	  till	  
ledningen,	  och	  
3.	  i	  övrigt	  till	  berörd	  socialnämnd.	  Lag	  (2010:429).	  
	  
4	  §	  Den	  som	  enligt	  3	  §	  ska	  ta	  emot	  rapporter	  ska	  informera	  den	  
som	  fullgör	  uppgifter	  inom	  respektive	  verksamhet	  om	  de	  
skyldigheter	  som	  han	  eller	  hon	  har	  enligt	  2	  och	  3	  §§.	  Lag	  (2010:429).	  
	  
5	  §	  Den	  som,	  i	  yrkesmässigt	  bedriven	  enskild	  verksamhet,	  
enligt	  3	  §	  ska	  ta	  emot	  rapporter	  ska	  informera	  berörd	  
socialnämnd	  om	  de	  rapporter	  han	  eller	  hon	  har	  tagit	  emot.Lag	  (2010:429).	  
	  
6	  §	  Ett	  missförhållande	  eller	  en	  påtaglig	  risk	  för	  ett	  
missförhållande,	  ska	  dokumenteras,	  utredas	  och	  avhjälpas	  eller	  
undanröjas	  utan	  dröjsmål.Lag	  (2010:429).	  
	  
7	  §	  Ett	  allvarligt	  missförhållande	  eller	  en	  påtaglig	  risk	  för	  
ett	  allvarligt	  missförhållande,	  ska	  snarast	  anmälas	  till	  
Inspektionen	  för	  vård	  och	  omsorg.	  Den	  utredning	  som	  gjorts	  med	  
anledning	  av	  det	  inträffade	  ska	  bifogas	  anmälan.	  Anmälan	  ska	  
göras	  av	  
1.	  socialnämnden,	  
2.	  den	  som	  bedriver	  yrkesmässig	  enskild	  verksamhet,	  eller	  
3.	  Statens	  institutionsstyrelses	  ledning.	  
	  
Den	  som	  bedriver	  yrkesmässig	  enskild	  verksamhet	  ska	  informera	  
berörd	  socialnämnd	  om	  anmälan.	  Lag	  (2012:944).	  
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