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Studiens syfte är att ta del av barns syn på planerad fysisk aktivitet i förskolan 

samt synliggöra hur nära eller långt ifrån varandra barns- och förskollärares 

perspektiv ligger. Vidare avser studien belysa om förskolans verksamhet utgår 

från barns intressen och förväntningar så som styrdokumenten för förskolan 

förespråkar. Studien utgår från tidigare pilotstudie där förskollärarnas 

perspektiv på den planerade fysiska aktiviteten undersökts. Föreliggande studie 

har en kvalitativ ansats, vi har använt barnintervjuer samt barnobservationer 

för att låta barns perspektiv framträda. Teoretisk utgångspunkt för denna studie 

är barndomssociologi. Studiens resultat visar att barn- och vuxnas perspektiv 

kring planerad fysisk aktivitet till stor del är i samklang, men i fråga om barns 

delaktighet befinner sig de bådas perspektiv långt ifrån varandra. En slutsats vi 

redogör för är att förskollärarna i studien kan bli tydligare på att visa för barnen 

att de är delaktiga i utformandet av den verksamhet de själva ingår i. 

_______________________________________________________
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1 Inledning  

Synen på barn, barndom och barnomsorg har ur ett historiskt perspektiv varierat 
efter samhällsstruktur och rådande forskning (Heywood, 2005). Inom 
barndomssociologin ses barndomen som universell, tidlös samt att barn är aktiva 
medskapare till sin livsvärld och egen barndom (James, Jenks & Prout, 1998; 
Halldén, 2007). Barns bästa har ofta debatterats och vuxna har handlat utefter 
rådande normer (Heywood, 2005). Den västeuropeiska, och därmed den svenska 
förskolans syfte, verksamhetens innehåll, utformning och utförande har bara under 
de senaste 100 åren förändrats och utvecklats. Det har gått från ett auktoritärt 
vuxenstyrt samhälle där barn fick anpassa sig och lära av de vuxna, till ett 
demokratiskt samhälle, där barn ses som medmänniskor med demokratiska 
rättigheter och egna perspektiv (Hedenborg, 2005).  

Enligt styrdokument för förskolan ska verksamheten som bedrivs i förskolan utgå 
från barnens tankar, idéer och allmänt bästa och detta som en förutsättning för att 
barnen ska utveckla ett demokratiskt tänkande (Skolverket, 2016a; Skolverket, 
2016b).  

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016 a) har som riktlinje att,  

Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och 
verksamhetens innehåll. (Skolverket, 2016a, s, 12).  

Arbetslaget ska, verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras, förbereda 
barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 
demokratiskt samhälle. (Skolverket, 2016a, s, 12).  

I Skolverkets allmänna råd för förskolan (Skolverket, 2016b) sägs att ”Barnets bästa 
ska komma i främsta rummet. Grundläggande för barns bästa är att inhämta och 
beakta barnens åsikter.” (s, 12). Utifrån ovannämnda citat blir det tydligt att 
förskollärare ska ta barnets perspektiv i beaktande när det gäller planering och 
utförande av verksamhetens innehåll. Men hur är det i verkligheten, når 
förskollärarnas barnperspektiv ända fram till barns faktiska perspektiv? 

Våra erfarenheter som verksamma i förskolan, vilken samlad sträcker sig över tio års 
tid, säger oss att det kan se väldigt olika ut på förskolorna. Erfaret är förskollärare 
som i planering av aktiviteter eller miljö utgår från förmodade idéer om barns 
intressen, vilket kan sägas vara att ta ett barnperspektiv. Dock upplever vi att 
förskollärare många gånger utelämnar barns perspektiv då de varken efterfrågar 
barns idéer eller involverar dem i planeringen. Exempelvis då materialinköp görs till 
förskolan ur katalog utan att barn är med. Beror detta på okunskap om skillnaderna 
på de olika perspektiven eller kan det vara så att vissa förskollärare anser att barns 
perspektiv inte är relevant när det gäller ett visst lärande som vill uppnås? Utefter 
erfarenheter och vår utbildnings inriktning på barns perspektiv väcktes intresset för 
att studera vidare om detta. I vår tidigare pilotstudie: Varför planerad fysisk 
aktivitet i förskolan - Barn rör sig väl ändå? (Enghamre & Karlsson, 2016), 
undersöktes förskollärares syn på planerad fysisk aktivitet i förskolan. Studien ger en 
förevisning om lärarnas barnperspektiv och syn på barnets perspektiv. Studien 
synliggör även hur de arbetar för styrdokumentens strävansmål om barns delaktighet 
och inflytande, dels på ämnet rörelse men också på verksamheten som helhet. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att ta del av barns perspektiv i fråga om planerad 
fysisk aktivitet för att synliggöra hur nära, eller långt ifrån varandra, barns- och 
förskollärares perspektiv ligger. Syftet är även att få förståelser för om verksamheten 
svarar upp till styrdokumenten. Våra forskningsfrågor är därför: 

1. Vilka perspektiv har barn på de planerade fysiska aktiviteterna i förskolan? 

2. Hur väl överensstämmer barns perspektiv med förskollärares perspektiv på de 
planerade fysiska aktiviteterna? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Den här studien handlar om, som tidigare nämnt, barns- och förskollärares 
perspektiv på planerad fysisk aktivitet vilket påvisas i inledande del, syfte och 
frågeställningar.  

Efter detta redogörs för Bakgrund som först beskriver tidigare genomförd pilotstudie 
(Enghamre & Karlsson, 2016) och presenteras kort under rubriken Pedagogers syn 
på planerad fysisk aktivitet. Därefter följer Meningsfullhet som tar upp begreppet 
KASAM. Under rubriken Begreppsdefinitioner redogörs för och förklaras de specifika 
begrepp som valts att använda i studien. Tidigare forskning och litteraturöversikt 
beskriver valda artiklar, doktorsavhandling och övrig litteratur. Därefter följer 
Teoretiskt perspektiv som ligger till grund för analysen av resultatet, valt perspektiv 
är Barndomssociologi. Kapitlet avslutas med att Avgränsningar och 
litteratursökning presenteras.  

Metod redogör först för vald Datainsamlingsmetod och Urval. Sedan följer studiens 
Genomförande samt Analysmetod och bearbetningsprocess. Studiens Pålitlighet och 
trovärdighet presenteras sedan följt av Etiska ställningstaganden. 

Därefter framkommer det Resultat, som intervjuer och observationer har visat. 
Första del av resultatet, Förskollärares perspektiv på planerad fysisk aktivitet i 
förskolan utgår från tidigare pilotstudie.  

Andra del av resultatet presenteras under rubriken Barns perspektiv på planerad 
fysisk aktivitet i förskolan och utgår från föreliggande studies intervjuer och 
observationer.  

Detta efterföljs av Analys under rubriken Barns perspektiv kontra förskollärares 
perspektiv. Där analyseras de framkomna resultaten utifrån vald teori i relation till 
tidigare forskning samt övrig litteratur.  

I Diskussion följer Metoddiskussion om hur vi funnit studiens metoder fungera för 
att genomföra och sammanställa studien. Resultatdiskussion förtydligar det vi funnit 
relevant i studiens resultat i relation till litteratur i bakgrundskapitlet. Studien 
avslutas med Slutsats, Relevans för förskolläraryrket och Framtida forskning.   
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2 Bakgrund 

I detta kapitel redogör Bakgrund för sammanfattning av tidigare pilotstudie under 
rubriken Förskollärares syn på planerad fysisk aktivitet. Följt av Meningsfullhet om 
begreppet KASAM. Detta följs av Begreppsdefinitioner vilket presenterar de begrepp 
som ses relevanta för studien. Sedan följer Tidigare forskning och litteraturöversikt 
samt Teoretisk utgångspunkt. Kapitlet avslutas med Avgränsningar och 
litteratursökning som redogör för hur studiens bakgrundslitteratur funnits. 

2.1 Förskollärares syn på planerad fysisk aktivitet 

I en av oss tidigare genomförd pilotstudie, Varför planerad fysisk aktivitet i 
förskolan - Barn rör sig väl ändå? (Enghamre & Karlsson, 2016) undersöktes tre 
förskollärares syn på planerad fysisk aktivitet i förskolan.  

Studien, som är gjord på tre förskolor i två olika kommuner, visar att förskollärare 
intar olika roller. Dessa roller är både som deltagande eller styrande av aktiviteterna, 
vilket ger barnen olika förutsättningar till lärande och utveckling. På två av 
förskolorna anser lärarna att de är stöttande och aktiva och att de planerar 
aktiviteterna utefter barnens intressen samtidigt som observationer av 
rörelseaktiviteter i verksamheten visar att barnen har lite att säga till om och att 
lärarna agerar auktoritärt. Något som visar sig när de avbryter barnets utövande och 
visar hur de själva vill att barnet ska göra. Detta påpekar författarna kan bero på att 
en del människor har svårt att släppa på kontrollen och på grund av otillräcklig 
självreflektion inte ser sin egen auktoritet. Samma förskolor använder sig också av 
bedömning av genomförandet och barnets utveckling genom jämföranden mellan 
barnen eller mellan barnets och den vuxnes utövande. Detta beaktas i kontrast till 
den tredje förskolan som likt de andra förskolorna anser att de är stödjande men mer 
som introducerande guide. Detta stöds av observationerna som också visar detta då 
lärarna först visar och sedan avvaktande observerar barnets utövande och visar igen 
om barnet så ber om hjälp. Förskollärarna uppvisar under observationerna 
bedömningsstrategier som avser att höja barnens individuella utveckling och 
lärandeprocess genom jämförelse mellan nuvarande och tidigare prestationer.  

2.2 Meningsfullhet 

Begreppet KASAM kan förklaras som en känsla av sammanhang, där begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet är viktiga komponenter (Thedin Jakobsson, 2007). 
Begreppet är utvecklat av Aaron Antonovsky, som var sociolog och professor inom 
medicin (Levi, 2005). Antonovsky menar att om en människa har stark känsla av 
sammanhang är denna bättre rustad att hantera utmaningar (Thedin Jakobsson, 
2007). Vidare betonar Antonovsky betydelsen av sociala grupperingar som 
påverkansfaktorer för ifall en individ skapar ett starkt eller svagt KASAM 
(Antonovsky, 2005). Antonovsky (2005) tar i sin studie upp resultat som visar att 
individer beroende på social roll kan negligeras delaktighet trots balanserad 
livserfarenhet, en roll han exemplifierar med hemmafrun. Personen i fråga upplever 
både begriplighet och hanterbarhet, men ser ingen meningsfullhet (Antonovsky, 
2005). På liknande sätt kan barns sociala ställning tolkas, och de tre begreppen 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ur ett barns perspektiv kan anses vara 



 4 

intressant för studiens syfte. Det kan även ses som viktig utgångspunkt för begreppen 
inflytande och delaktighet.  

2.3 Begreppsdefinitioner 

I samtalen med barn har valts att förenkla uttrycket planerad fysisk aktivitet till 
rörelse. Egna erfarenheter är att begreppet rörelse ofta förekommer i förskolan då 
förskollärare initierar till fysisk aktivitet.  

Benämningen fröken i resultat- och analyskapitlen, är vald då det i undersökta 
kommuner är den vanligaste benämningen på personal i förskolan från barn och 
föräldrar enligt vår erfarenhet.  

I studien skiljs det på barnperspektiv och barns perspektiv. Att ha ett barnperspektiv 
anser vi likt Johansson (2003, 2011) och Qvarsell (2003), är när den vuxne i fråga 
planerar och utför verksamhet så som de förmodar är vad barn vill och behöver för 
att utvecklas och lära. Att ta barns perspektiv anser vi som Johansson (2003, 2011), 
är när den vuxne ifråga tar reda på barns önskningar och förväntningar genom att 
lyssna och fråga. Samt att den vuxne involverar barn i planeringen och utförandet av 
verksamheten.  

Svenska akademins ordlista beskriver begreppet delaktighet utifrån något som har 
del i, medan begreppet inflytande innebär möjlighet att påverka. Enligt Engdahl 
(2014) används delaktighet ofta i sammanhang som delaktighet utifrån deltagande i 
aktivitet eller delaktighet i någon form av beslutsfattande. Engdahl (2014) för i sitt 
resonemang kring delaktighet och inflytande fram flera aspekter på hur dessa 
begrepp bör tolkas. En viktig aspekt blir var och hur delaktighet utövas. Delaktighet 
ser olika ut beroende på i vilken fysisk eller social miljö den utövas i, även olika 
stadier av närvaro, både fysisk och mental, förklarar hur delaktighet kan uppnås 
(Engdahl, 2014). Föreliggande studie utgår från Dolks (2013) förklaring om 
delaktighet som handlar om att barn är med och påverkar sin omgivning på ett mer 
direkt sätt. Inflytande utgår från Emilssons (2007) begreppsdefinition, där barn 
tillåts göra val samt kan ta initiativ inom en aktivitet.  

Centrala begrepp som tas upp i detta stycke kommer vidare utvecklas och presenteras 
längre fram i studien. 

2.4 Tidigare forskning och litteraturöversikt  

I detta avsnitt redogörs för den utförda litteraturgranskning som lett till rubrikerna 
Barns perspektiv och barnperspektiv och Inflytande och delaktighet. Avsnittet 
avslutas med en kortare redogörelse av tidigare pilotstudie under rubriken 
Förskollärares syn på planerade fysiska aktiviteter.  

2.4.1 Barns perspektiv och barnperspektiv 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) samt Qvarsell (2001, 2003) diskuterar 
barns rätt och barnperspektiv utifrån Barnkonventionen. Samtliga ställer sig kritiska 
till att Barnkonventionen talar om barns rätt till, istället för att tala om att barn har 
behov av. Detta kan tolkas som att Barnkonventionen talar ur ett barnperspektiv som 
ser till att barns rättigheter styrs av ett barnperspektiv på vad barn har behov av utan 
att ta barns perspektiv på vad det egentligen behöver och önskar.  
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Vidare talar Qvarsell (2001, 2003) i likhet med Halldén (2003) och Johansson 
(2003) om barnperspektiv och barns perspektiv som komplexa begrepp. Halldén 
(2003) menar att för att kunna skilja på perspektiven gäller det att se till vem det är 
som utformar det. Är det barnet som utformar perspektivet blir det barnets 
perspektiv och om det är en representant för barnet blir det ett barnperspektiv. 
Qvarsell (2001, 2003) anser att i offentlig diskussion används barnperspektiv som 
beskrivning för både förskollärares barnperspektiv och barnets egen syn. Även 
Johansson (2003, 2011) påpekar att vuxna förhåller sig till barns perspektiv beroende 
på sin barnsyn. Hon kategoriserar dessa barnsyner under rubrikerna, barn är 
medmänniskor, vuxna vet bäst och barn är irrationella. Etiken runt, och respekten 
för, barnets perspektiv på sina rättigheter och behov styrs enligt Qvarsell (2001, 
2003) av lärares generella teorier och vetanden om dessa. Hon menar att lärares 
barnperspektiv kan komma att krocka med det enskilda barnets perspektiv på 
situationen, till exempel att barnet inte alls vill delta i det som ur ett barnperspektiv 
anses som barnets rätt att få och göra. Detta kan liknas vid Johanssons (2003, 2011) 
barnsynsteori där vuxnas föreställda kunskap står över barns önskningar och behov. 
Vuxna kan vara medvetna om och förstå barns perspektiv, men ändå anse att barn 
har rätt att lära och utvecklas inom ett område och på vilket sätt detta görs bäst, och 
därmed bortse från barns perspektiv. Som ytterligare steg presenterar Johansson 
(2003, 2011) vuxnas syn på barns avsikter som ologiska eller provocerande, barn är 
irrationella. Här ses barns perspektiv som ovidkommande och ignoreras framför den 
vuxnes perspektiv och ansedda handlingsrätt. Vidare hävdar Johansson (2003, 2011) 
att vuxna som ser barn som medmänniskor ofta tar barns perspektiv genom att 
arbeta för en förståelse för barns behov och önskningar, och använder dessa för 
utveckling av situationen. Detta medför även en strävan efter att barn ska känna att 
de är lyssnade på och därmed inges en känsla av kontroll och delaktighet. Här 
reflekterar Johansson (2003, 2011) också över hur barns önskningar i vissa fall får stå 
åt sidan. Detta på grund av att vuxna, via barns perspektiv, kan arbeta för sina egna 
perspektiv genom diskussioner och kompromisser.  På så sätt uppnår den vuxne vad 
denne anser är för barns bästa.  

Enligt Qvarsell (2003) kan barns perspektiv, oavsett hur barns upplevelser ser ut, 
likväl tolkas som sant. Hon hänvisar till Piagets perspektiv om att barn är 
egocentriska, och menar att barnets perspektiv speglar den sanning som är barnets, 
eftersom det visar på den egna upplevelsen och tankarna om kontexten utan 
inblandning av andra påverkansfaktorer. Vilket tvärtom ses i den vuxnes perspektiv 
där faktorer som normer och teorier påverkar och formar perspektivet.  

Pramling Samuelsson (2011) utgår från utvecklingspedagogiken i sökandet efter 
barns perspektiv och barnperspektiv. Inom pedagogiken ska läraren skapa 
förutsättningar för att utmana barn i sitt eget lärande. Då bör även barns perspektiv 
synliggöras så att barnet självt ökar förståelsen för sin livsvärld (Pramling 
Samuelsson (2011). 

2.4.2 Inflytande och delaktighet 

Sandberg och Eriksson (2008) redogör i sin forskning för förskolepersonals utsagor 
angående barns delaktighet i förskolan. Författarna skriver att personal i förskolan 
uttrycker att aktiva barn med stort självbestämmande och styrning över sin vardag, 
ges stor delaktighet. Däremot ges inte de mer passiva barnen delaktighet och 
inflytande i lika hög grad. Sandberg och Eriksson (2008) har som åsikt att barn inte 
görs delaktiga i de viktiga livsvalen, utan endast i enklare val i vardagen. Författarna 
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menar att ett sätt för förskolepersonalen att synliggöra barns perspektiv, är att tolka 
deras intentioner. Att inta ett barns perspektiv är en förutsättning för att ge barn 
reellt inflytande och delaktighet. 

Dagens barn är mer delaktiga än de tidigare varit (Pramling Samuelsson, 2011). Barn 
uppfostras att uttrycka sina egna åsikter, de får tidigt vara med och förhandla både i 
förskola och i hemmet och de blir lyssnade på. Vidare anser hon att idag involverar 
och förklarar vuxna mer för barn, sådant barn förr ansågs för små att kunna förstå 
eller hantera. Pramling Samuelsson (2011) anser även att det är av stor vikt att 
läraren kan ta sig in i barns värld för att skapa gemensam utgångspunkt för 
kommunikation och tankar dem emellan, vilket skapar ett gemensamt intresse för ett 
lärandeobjekt. Att lärare tar till sig barns perspektiv på ovan nämnda sätt, menar 
Pramling Samuelsson (2011) är sällan förekommande enligt studier. 

I sin doktorsavhandling diskuterar Dolk (2013) bland annat delaktighet. För henne 
betyder delaktighet i förskolan att alla som är i verksamheten ska ha möjlighet att 
påverka och forma densamme. Demokrati blir nästintill en synonym till delaktighet. 
Dolk (2013) anser att även då teorier om delaktighet oftast ses utifrån att vuxna är de 
som har makten och kan ge barnen inflytande, vill hon istället se det som att makt är 
förhandlingsbart och något som sker i relationen mellan barn och vuxen. Dolk (2013) 
belyser en förskolas arbete med detta som ett exempel på hur verksamheten kan gå 
tillväga för att tillgodose barns rätt till delaktighet och inflytande. Hon berättar om 
hur förskolan har barnråd, ett möte som sker en gång i veckan mellan barn och 
vuxna. I barnrådet diskuteras frågor angående verksamhetens innehåll och medel 
utifrån barnens perspektiv. Här poängterar Dolk (2013) att hon finner de aspekter av 
verksamheten som stöder vuxnas syften, också får mer uppmärksamhet än de 
aspekter som inte ligger i vuxnas intressen att utveckla. Denna diskussion kan 
utveckla tankar från Emilsson (2007) som har forskat om barns möjlighet till 
inflytande i planerade vuxenstyrda pedagogiska aktiviteter i förskolan.  

Emilsson (2007) argumenterar för att det utifrån de rådande styrdokumenten finns 
tre huvudsakliga motiv till barns inflytande. Det ses som en mänsklig rättighet, det 
anses vara en del av lärares arbete med att skapa ett demokratiskt förhållningssätt 
och det anses vara en förutsättning för barns lärande. Författaren presenterar i sin 
forskning fyra faktorer som är avgörande för barns inflytande. Det är barns 
möjligheter till att göra egna val, deras möjlighet till att ta initiativ, beroende på 
förskollärarnas attityder samt regler satta i verket av verksamhetens lärare. Emilsson 
(2007) menar att barns möjlighet till inflytande beror på den grad samt form av 
kontroll som innehas och utövas av förskollärare. Utifrån Bernstein hävdar Emilsson 
(2007) att en lärare kan ha stark kontroll genom att hålla hårt på vad- och hur- 
aspekterna av aktiviteten samt att lärarens attityd speglas av tillsägelser, uttalade 
regler och konsekvenser. Å andra sidan hävdas att läraren kan ha kontroll över 
aktiviteten trots att regler är underförstådda och att lärarens attityder speglas av 
ödmjukhet och en sensitivitet inför barnets perspektiv. Forskningen visar att 
lärarkontroll både kan öppna upp för, samt stänga till för, barns möjlighet till 
inflytande.  

Att tillägga är den diskussion som Dolk (2013) för utifrån lärares tankar om barns 
delaktighet i, och inflytande på, aspekter av sin livsvärld. I diskussionen debatteras 
två sidor av barns delaktighet och inflytande; å ena sidan finns farhågor om att 
barnen kan komma att se sin rätt till delaktighet som sin rätt till att få bestämma allt. 
Å andra sidan finns farhågor om att barns delaktighet och inflytande i beslut enbart 
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är under sken och att barnen egentligen inte har mycket att säga till om utan endast 
ges val att välja på.  

2.5 Teoretisk utgångspunkt  

Teoretisk utgångspunkt för denna studie är barndomssociologi. Denna teori anses 
vara av relevans för studiens syfte och forskningsfrågor, då önskat är att synliggöra 
barns- och förskollärares olika perspektiv. Teorin presenteras utifrån olika perspektiv 
som både stödjer och kontrasterar varandras påståenden.   

2.5.1 Barndomssociologi  

Barndom bör ses som universell och tidlös, och barnkultur handlar om att vara ett 
barn bland andra barn (James m.fl., 1998). Barndom är en specifik kultur med 
sociala handlingar vilka ekar av den specifika tid och plats vi befinner oss i (James 
m.fl., 1998). I Sommer (2011) anser Qvortrup att barndomen är viktig för de barn 
som lever i den här och nu. Barndomen är en betydelsefull beståndsdel i den sociala 
strukturen och barn ses som centrala deltagare i sin egen utveckling samt i 
utvecklingen av samhället (Sommer, 2011; Halldén, 2007).  

Halldén (2007) menar att forskare inom barndomssociologi vill ge mer makt åt barn 
samt förbättra barns villkor. Författaren anger flera kännetecken på den nya barnsyn 
som uppkom inom barndomssociologin. De kännetecken som valts ut som 
intressanta för denna studie är,  

 tesen att barndom finns i alla samhällen och de måste förstås ur just det 
specifika samhälle, med dess normer och kultur, där studien är utförd,  

 tesen att inom barndomssociologi studera barn som just barn, och inte se barn 
som becomings. Med begreppet becomings menas en individ som är på väg 
mot ett mål, en blivande, i det här fallet att bli vuxen. Begreppet beings 
anspelar på individen här och nu och inom barndomssociologin är begreppet 
en metafor för intresset för barns varande, 

 tesen att se barn som medskapare av sitt eget, sociala liv. Vi föds sociala och 
barn skapar aktivt den barnkultur de själv ingår i. 

Corsaro (2004) uttrycker att barn ofta ses som blivande. Utifrån ett förutbestämt mål 
avses de utvecklas till vuxna individer i stället för att ses som det de redan är, det vill 
säga levande individer med egna perspektiv. Corsaro (2004) argumenterar för att 
dessa perspektiv där barns behov och önskningar många gånger tolkas som 
provocerande då vuxna strävar efter barns potential till att bli något senare i livet. 
Sommer (2011) hävdar att i Corsaros barndomssociologiska teori ses barn som 
”sociala aktörer och medproducenter av kulturella rutiner” (s. 58), men ställer sig 
kritisk till Corsaros utsagor, då de yngsta barnen inte är medräknade. Sommer (2011) 
skriver att då Corsaro ser spädbarn som becomings, det vill säga ännu inte tillräckligt 
kompetenta, medan äldre barn ges full delaktighet och räknas som beings. Sommer 
(2011) anser att i och med detta väljer Corsaro bort barns perspektiv. Sommer (2011) 
hävdar att Corsaro har distanserat sig från utvecklingspsykologin och inte tagit del av 
ny forskning som visar att även spädbarn interagerar med sin sociala omgivning.  
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James, Jenks och Prouts (Sommer, 2011) barndomssociologiska teori innehåller vad 
som kallas det nya barnperspektivet. Inom perspektivet ser de barn som beings och 
intresserar sig för barnets egna, unika erfarenheter, ”children are not formed by 
natural and social forces but rather that they inhabit a world of meaning created by 
themselves and through their interaction with adults.” (James m.fl., 1998, s. 28). I 
Halldén (2007) vinklar Prout begreppen och menar att både barn och vuxna ska ses 
som becomings, då vi alla fortsätter att utvecklas genom livet. Den här vinklingen 
innebär att vuxna och barn kan upplevas ömsesidigt beroende av varandra.  

Att ta ett barns perspektiv 

Corsaro (2004) påpekar att hans reaktiva metod, där han intar en passiv roll och 
inväntar barns kontaktsökande, ofta gör att han av barn uppfattas som ”a big kid” (s, 
52). Till skillnad från Corsaro ses i Sommer (2011) att James m.fl. inte anser att 
vuxna ska närma sig barns perspektiv genom att själva försöka göra sig barnsliga. 
James m.fl. (refererad i Sommer, 2011) åsyftar att en medvetenhet om skillnader 
mellan barn och vuxna, och ett förhållningssätt som antar formen av en intresserad 
och snäll vuxen, kan ge mer information som gör att vi förstår barn bättre ur deras 
eget perspektiv än Corsaros tillvägagångssätt. 

2.6 Avgränsningar och litteratursökning 

För att finna bakgrundslitteratur till studien har vi använt databaserna ERIC, 
SwePub och DiVA samt sökmotorn på hemsidan för Pedagogisk forskning i Sverige.   

Sökord som använts i databaserna är, bland andra, preschool*, Child*, child*, 
attitude* participation, "social studies of childhood", "childhood studies". Ord som 
preschool* och child* är frekvent förekommande och ger många träffar har dessa 
kombinerats med något eller några av övriga sökord för att begränsa sökresultaten.  

Viss litteratur har valts utifrån tidigare kurser i utbildningen som skapat intresse för 
barns perspektiv och barnperspektiv. Genom att studera litteraturförteckningar från 
tidigare forskning och examensarbeten har relevant litteratur funnits för att 
komplettera och stödja föreliggande studie.  

  



 9 

3 Metod 

I kommande kapitel redovisas för i denna studie vald Datainsamlingsmetod. 
Därefter presenteras i Urval deltagande förskolor samt valda deltagande 
barngrupper. Vidare vägleder rubriken Genomförande hur studiens data samlats in. 
Sedermera förklaras den metod som använts vid Analys och bearbetningsprocess. 
Efter detta förs en diskussion kring studiens Pålitlighet och trovärdighet, för att till 
sist presentera våra tolkningar av Etiska ställningstaganden.  

3.1 Datainsamlingsmetod 

Som metod för att samla in data valdes att utföra en triangulering (Bryman, 2011), 
det vill säga att genomföra både barnintervjuer och barnobservationer. Genom att 
göra på detta sätt minskades risken för missförstånd och feltolkningar (jfr Bryman, 
2011). Diskussioner kring för- och nackdelar om i vilken turordning observationer 
och intervjuer bör utföras resulterade i att förintervjuer kunde få fram barns 
perspektiv på förskolans rörelseaktiviteter. Det i sin tur gav indikationer på vad som 
var av intresse att observera. Därefter var det åter intressant att höra barnens tankar 
kring den specifika aktiviteten de deltagit i och som hade observerats, varav en 
uppföljningsintervju genomfördes.  

För att inta barns perspektiv är avhängigt hur väl barn kan uttrycka sina 
uppfattningar och hur väl vuxna kan tolka och förstå barnen på deras egna villkor 
(Sommer, 2011). För att kunna synliggöra barns perspektiv krävs att vuxna går 
lyhörda in i mötet med barn utan i förväg förutfattade meningar om barn (Sommer, 
2011). Detta var något som togs i beaktan inför mötet med barnen. 

3.1.1 Intervjuguide 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) menar att om vi vill förstå hur barn 
uppfattar en generell fråga, som till exempel Vem bestämmer vad ni ska göra? kan 
det behöva ställas flera frågor av olika karaktär och innehåll för att nå det specifika 
ämnet. I intervjuguiden valdes att bearbeta ovan nämnda fråga till Hur kommer ni 
på vad ni ska göra när ni vill röra på er? (se Bilaga 2). Förhoppning var att båda 
frågor skulle generera samma svar, vilket kan indikera att barnen förstått frågorna 
rätt. Med inspiration av Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) har 
testintervjuer utförts med barn i vår närhet (fem-, sex- och sju år gamla) för att se om 
intervjuguidens frågor genererar de svar som behövs för att besvara studiens syfte. 
Vissa omformuleringar gjordes.   

3.1.2 Intervju 

Barnintervjuerna är av semistrukturerad art (Bryman, 2011) och har utförts enskilt 
med barn i femårsåldern, för att få varje individs unika tanke och erfarenhet av fysisk 
aktivitet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Intervjuerna har var och en 
genomfört med ett barn åt gången för att barnet ska uppleva mötet så avslappnat och 
jämställt som möjligt, detta utifrån Brymans (2011) ord om goda relationer. Samtliga 
intervjuer har som förespråkat av Bryman (2011) skett i en ostörd miljö. Detta för att 
försäkra barnen om enskildhet och anonymitet samt att inspelningen inte ska störas 
av andra ljud från omgivande miljö. Inspelningen skedde med mobilapplikationerna 
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”Professionella diktafonen” (LoveKara) och ”Röstinspelning” (MeiHillMan) för 
Android. 

Inför förintervjun erbjöds barnen papper och pennor för att rita sina svar, eller något 
annat valfritt, samtidigt som intervjun skedde. Doverborg m.fl. (2012) anser att det är 
en konkret metod som är framgångsrik för att hålla barns fokus på rätt ämne och vi 
bedömde att intervjun blev mindre formell och mer avslappnad på detta sätt.  

Som inledning till förintervjun berättades att ”nu ska vi prata lite om vad ni gör här i 
förskolan”. Detta för att barnet skulle få möjlighet att hålla sina tankar kring det tema 
som studien avsåg handla om. I och med valet av en kvalitativ semistrukturerad 
intervjuform användes frågor som utmanade och uppmuntrade barnen att fortsätta 
utveckla sina uppfattningar. Exempel på sådana frågor är ”berätta mer om det?” eller 
”hur tänkte du då?”, en teknik kallad probing (Doverborg & Pramling Samuelsson, 
2012; Dahlgren & Johansson, 2015).  Genom denna teknik gavs möjlighet att få så 
utförliga svar som möjligt från informanterna. Tekniken används till att föra 
intervjuerna framåt och för att visa intervjuarnas intresse för det som informanterna 
berättar (Dahlgren & Johansson, 2015). Under intervjuerna parafraserades barnens 
svar för att säkerställa att de uppfattats korrekt (Bjørndal & Nilsson, 2005). 

3.1.3 Barnobservation 

Utöver intervjuer valdes att även utföra barnobservationer, då Dolk (2013) anser att 
det inte alltid går att synliggöra det komplexa i barns erfarenheter med endast 
intervjuer. Barnen har studerats under en planerad, fysisk aktivitet, ledda av 
förskollärare. För dokumentation användes trespaltsdokumentation som verktyg för 
fältanteckningar, detta ses som ett strukturerat verktyg för observationsanteckningar 
(Bryman, 2011).  I denna typ av dokumentation antecknads i ena spalten det som 
sågs, i andra spalten det som sades och i den tredje spalten dokumenterades egna 
tolkningar (se Bilaga 3). Empirin samlades in som av fullständiga observatörer, det 
vill säga inget deltagande i aktiviteterna, mer än att befinna sig i samma rum 
(Bryman, 2011).  

3.2 Urval 

Urvalet kan ses som ett av Bryman (2011) så kallat bekvämlighetsurval, då 
pilotstudiens deltagande förskollärare meddelat att de även godkänner deltagande i 
aktuelle studie. I föreliggande studie deltog samma tre förskolor som skildrats i 
pilotstudien (Enghamre & Karlsson, 2016). För den nya delstudien valdes att 
komplettera tidigare observationer av förskollärarna med en intervjustudie med 17 
barn. Barnen tillhör den barngrupp som tidigare intervjuade förskollärare nu har 
hand om. Detta urval av deltagare utsågs för att bäst kunna jämföra ny data med data 
redan insamlad och behandlad från tidigare utförd pilotstudie.  

3.3 Genomförande 

Här redogörs för antalet deltagande barn vid denna studies olika 
datainsamlingsmoment, vilket redovisas i en överskådlig matris (Tabell 1.). Nedan 
redovisas även de barn som väljer att själva avbryta deltagande innan samtlig data 
insamlats. 



 11 

Avsikten var att efter förintervjuerna ha ett urval om tre barn från varje avdelning, då 
beräknat var bortfall av barn till dagen för observation. Då antalet deltagande till 
förintervjuer var av beräknat cirka antal och bortfall till observationerna var 
minimala valdes att ta med samtliga intervjuade och närvarande för observation. 
Efter datainsamlingens slutförande valdes att ta med alla svar som inkommit även då 
två barn valt att avbryta sitt deltagande efter observationerna. Vi anser det ändå 
etiskt rätt att använda insamlad data. I och med att barnen inte uttryckt att de inte 
vill medverka i studien, utan uttryckt att de ”är klara” då det fanns andra intressen 
som lockade mer än att bli intervjuade.  

3.3.1 Deltagande barn 

Kontakt togs med tidigare deltagande förskolor från pilotstudien via mail och 
personligt besök på förskolan. De fick förfrågan om de fortsatt var intresserade att 
delta och stödja arbetet, vilket samtliga svarade positivt på. Även respektive 
förskolechef fick ett informativt mail om vår studie. Endast en förskolechef valde att 
återkoppla till oss. 

Missivbrev delades ut till utvalda deltagares vårdnadshavare via förskolläraren på 
avdelningen, eller hängdes upp på barnens hyllor i kapprummet. De av 
vårdnadshavarna underskrivna godkännanden av barnens deltaganden lämnades 
sedan till förskolläraren och insamlades vid sista inlämningsdatum. På Förskola 3 
valde arbetslaget att personligen dela ut missivbreven och få dem påskrivna på plats. 

Matris över antalet deltagande barn i föreliggande studies datainsamling:  

(Tabell 1.) 

 Förskola 1 Förskola 2 Förskola 3 Sammanlagda  

antalet 

Förintervju 4 4 9 17 

Observationer 4 3 9 16 

Uppföljnings 

intervju 

3 3 8 14 

 

Matrisen visar att vid besöket på Förskola 1 förintervjuades fyra barn, vilka sedan vid 
andra besöket observerades. Ett av de tidigare förintervjuade och observerade barnen 
valde att inte delta i uppföljningsintervjun. Endast de frågor som har besvarats ingår i 
resultatet. Vid första besöket på Förskola 2 förintervjuades fyra barn. Ett av barnen 
önskade avbryta sitt deltagande innan förintervjuns alla frågor hade ställts, de 
besvarade frågorna ingår i resultatet. Vid Förskola 2 observerades tre barn som 
intervjuats, det fjärde barnet var inte närvarande på förskolan aktuell dag. Intervjuer 
och observationer på Förskola 3 genomfördes under en och samma dag. Nio barn var 
närvarande för intervju och observation och de delades upp mellan oss. Ett av barnen 
valde att avbryta intervjun innan alla frågor var ställda, de frågor som besvarats ingår 
i resultatet. Sammanlagda antal var 17 förintervjuer och 14 uppföljningsintervjuer.  
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Förintervjuerna började med presentation av oss med förklaring om att deras hjälp 
behövdes för ett skolarbete. Efter detta visades mobilappen med vilken inspelningen 
av intervjuerna skedde. Barnet tillfrågades om det kändes bra att intervjun spelades 
in och det berättades att de efteråt kunde lyssna på det inspelade materialet. Efter en 
av förintervjuerna visade det sig att inspelningen avstannat. Minnesanteckningar 
som förts under förintervjun fick istället för transkription av ljudfil användas. Vid 
observationerna fördelades barnen oss emellan för att säkerställa ett jämnt fördelat 
observationsunderlag. Sammanlagt observerades 16 barn.  

3.4 Analysmetod och bearbetningsprocess 

Som analysmetod har valts en tematisk analys med influenser av hermeneutiken 
(Bryman, 2011). Vi har valt att använda oss av denna metod då vi anser att funna och 
sammanställda teman och subteman ur barnens perspektiv bäst besvarar studiens 
syfte. Bryman (2011) förklarar hermeneutiken som en tolkningsstrategi där forskaren 
genom att vara väl förtrogen med den historiska och sociala kontext som data är 
sprungen ur också kan finna dess sanning. I denna studie kan anses att då vi är 
förtrogna med förskolan som institution och de förskolor vi besökt samt 
distinktionen mellan barnperspektiv och barns perspektiv kan vi uppnå den 
sensitivitet Bryman (2011) talar om. Vidare framhäver Bryman (2011) den tematiska 
analysmetoden som en av de mest frekvent förekommande när det gäller kvalitativ 
analys. Han utgår från Framework, en analyseringsmetod som skapats i 
Storbritannien. Metoden syftar till att genom matriser finna och sammanställa teman 
och subteman som beskriver datan. Bryman (2011) framhåller att för att finna dessa 
teman krävs att forskaren är väl förtrogen med texten och vi har därför, flera gånger, 
lyssnat, läst och arbetat med insamlad data.  

Efter att ha lyssnat på intervjuerna flera gånger har de transkriberats. Varje enskild 
intervju har sedan sammanställts som tankekarta. Vid jämförelse dem emellan har 
visuellt kunnat ses likheter och skillnader samt vilka begrepp och teman som frekvent 
förekommer. Frågorna och svaren från samtliga barnintervjuer har sedan 
sammanställts i en matris. Matrisen var utformad så att frågorna stod i första lodräta 
kolumnen och de olika barnen i den övre horisontella raden. Som rekommenderat i 
den tematiska analysmetoden har vi i detta arbete förhållit oss till två punkter som 
framhålls av Bryman (2011). Nämligen att i de olika cellerna i matrisen har direkta 
citat av det barnen har sagt, samt hållit texten kortfattad. Genom att granska och 
analysera data som framkommit i observationernas spaltdokumentation 
kompletterades intervjuernas utsagor. 

Till följd av denna process har varje barns perspektiv framkommit, också har varje 
fråga med svar kunnat jämföras för att hitta likheter och skillnader. Varje barns olika 
utsagor har färgkodats utefter de teman och begrepp som funnits. Efter detta 
sammanställdes resultatdelen som representerar barns perspektiv. För att 
sammanställa förskollärarnas perspektiv i de planerade fysiska aktiviteterna 
granskades tematiskt pilotstudiens datainsamling, det vill säga, enkätintervjuer med 
svar, samt spaltdokumentationer av lärarobservationer. Som komplettering till detta 
analyserades även pilotstudiens resultat, tolkning och resultatdiskussion på samma 
sätt.  
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För att kunna jämföra barns perspektiv med förskollärares har dess olika utsagor 
också färgkodats och undersökts för att finna likheter och skillnader, och utifrån det 
presenteras analysen.  

Samtliga matriser och dokumentationer har fästs upp på väggen för att ge en 
heltäckande överblick. 

3.6 Pålitlighet och trovärdighet 

Pålitlighet handlar om hur väl våra valda metoder mäter det som ska studeras, medan 
trovärdighet handlar om ifall vi överhuvudtaget mäter rätt saker med avseende på 
studiens syfte (Bryman, 2011). 

I föreliggande studie har valts att synliggöra barns perspektiv. För att möjliggöra 
detta fordrades att vända sig till barnen (Johansson, 2003, 2011), och detta 
genomfördes med hjälp av intervjuer och observationer. Likt Dahlgren och 
Johansson (2015) menar vi att vi inte kan vara säkra på att vi har upptäckt alla 
tänkbara sätt som barn kan uppfatta fenomenet rörelse, sin delaktighet i, samt sitt 
inflytande på, aktiviteten. För att öka studiens trovärdighet har valts att studera 
förhållande på tre förskolor med skilda styrning och inom olika kommuner. I och 
med detta kan det anses att det möjligen går att göra ett allmänt antagande om 
resultaten, även med ett begränsat urval. 

Inför skapandet av en intervjuguide med hög pålitlighet fördes diskussioner kring 
vilka begrepp barn i förskolan använder. Därav valdes ordet rörelse istället för 
planerad fysisk aktivitet samt fröken istället för förskollärare. För att lyfta det 
komplexa i barns erfarenheter menar Dolk (2013) att intervjuer inte alltid är det 
bästa verktyget att använda. På grund av detta valdes att även utföra 
barnobservationer. Vi anser att trovärdigheten i intervjuerna är hög, medan vi finner 
att vald metod med trespaltdokumentation blev mer problematiskt. Det som sågs 
samt hördes noterades för hand i anteckningsblock. Det som upplevdes 
problematiskt var att hinna med att anteckna mycket information åt gången. Vi är 
även medvetna om att i mötet med andra påverkas samt påverkar vi varandra. Detta 
gäller i föreliggande studie både interjuver och observationer. Likaså denna aspekt 
gör observationer som datainsamlingsmetod problematiskt. Dock upplevdes inte att 
barnen tog större notis om vår närvaro, vilket är positivt för studiens trovärdighet.  

3.7 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet argumenterar i Codex (2016) för att det finns viss problematik i att 
utföra studier där barn är inblandade. Detta på grund av svårigheten att få ett 
samtycke från barn där denne verkligen förstår innebörden av sitt deltagande, samt 
vilka konsekvenser det eventuellt kan tänkas ge. Samtidigt finns ett flertal dokument 
som stärker barns rätt att göras delaktiga i de beslut som rör dem och att vuxna ska 
respektera barns åsikter (Codex, 2016). I de fall barnet själv efter att ha informerats 
om studien, motsätter sig deltagande, får studie med barnet inte utföras (Codex, 
2016). Codex (2016) skriver att så långt det är möjligt, ska forskning på barn inte 
förekomma om samma studie kan göras på annan grupp som är mindre sårbar. För 
att få barns perspektiv kräver denna studie att barn involveras. För att säkerställa att 
barnen ville delta var vi noga med att presentera syftet, fråga om de ville hjälpa oss 
samt gav dem försäkran om att deras föräldrar givit dem tillåtelse att delta.  
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3.7.1 Information till vårdnadshavare 

Som information till vårdnadshavare sammanställdes ett missivbrev (Bilaga 1) där de 
informerades om studiens bakgrund, syfte och frågeställning. Som vidare 
information delgavs de villkor och rättigheter som deltagande utefter de etiska 
principerna samt våra och handledarens kontaktuppgifter. För att barn ska kunna 
delta krävs vårdnadshavares intyg och underskrift, och blankett för detta bifogades i 
missivbrevet som returnerades ansvarig förskollärare på respektive avdelning.  

3.7.2 Forskningsetiska principerna 

Här redogörs närmare för de etiska ställningstaganden som gjorts utefter 
Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer. 

Under informationskravet redogörs för syftet med studien som är att genom 
observationer och intervjuer ta reda på barns perspektiv på rörelse i förskolan. Vilka 
sedan kommer att jämföras med förskollärares perspektiv på detsamma från tidigare 
pilotstudie. 

Samtyckeskravet ger både barnen och/eller deras vårdnadshavare rätten till att när 
som helst avsluta barnens deltagande utan krav på förklaring eller för dem negativ 
konsekvens. I denna studie innebär det att inta ett barns perspektiv för att avgör om 
ett barn önskar avbryta sitt deltagande för stunden, eller om det är ett permanent 
avslut. 

Konfidentialitetskravet ger deltagande försäkran om att information från insamlad 
data kommer att vara anonym och att utomstående inte ska kunna koppla den till 
enskild person eller förskola. I denna studie tillgodoses detta genom att namn 
fingeras samt att beskrivningar av förskolor, miljö och personer sker i allmänna 
ordalag. 

Nyttjandekravet informerar om att all insamlad data endast får användas till denna 
forskning och raderas efter studiens avslut. I föreliggande studie innebär det att 
ljudfiler i mobilapplikationerna raderas efter transkribering. Även transkribering, 
tankekartor samt trespaltsdokumentationer kasseras. 

Innan de första individuella barnintervjuerna genomfördes informerades varje barn 
muntligt om de forskningsetiska principerna.   

4 Resultat 

Inledningsvis, som första delresultat, presenteras tre förskollärares perspektiv på 
planerad fysisk aktivitet i förskolan. Resultatet är insamlat och behandlat i tidigare 
pilotstudie och har inför föreliggande studie analyserats och tematiserats utifrån 
beskrivet syfte och forskningsfrågor. Dessa data är enkäter, lärarobservationer och 
muntliga tillägg i form av samtal med förskollärare efter insamlad enkät.  

Som andra del av resultatet presenteras 17 barns perspektiv på planerad fysisk 
aktivitet i förskolan utifrån föreliggande studies intervjuer och observationer kring 
fenomenet rörelse. I likhet med första delresultatet presenteras resultaten i tematiska 
rubriker. Med begreppet förintervju avses den första intervjun med barnen. 
Begreppet uppföljningsintervju avses vara, efter observationen, uppföljande intervju.  
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I resultatet talas om lärarobservationer, vilka avser de observationer som utförts 
under tidigare pilotstudie. Barnobservationer avser de observationer som gjorts till 
föreliggande studie med barn i fokus. 

4.1 Förskollärares perspektiv på planerad fysisk aktivitet i 
förskolan  

Under första rubrik följer en kort redogörelse över de i pilotstudien deltagande 
förskollärare. Även personal som inte innehar förskollärarprofessionen har 
observerats. Därefter beskrivs de perspektiv på vad begreppet planerad fysisk 
aktivitet innebär i just deras verksamhet. Studien synliggör den roll lärarna själva 
väljer att ta i aktiviteten, samt hur förhållningssättet påverkar aktivitetens miljö och 
deltagare. Därefter redogörs för hur planeringen gått till samt i vilken mån de vuxna 
interagerar med barnen. Sist redovisas de perspektiv lärarna har på anledningen till 
att de utför planerade fysiska aktiviteter i förskolan. 

4.1.1 Förskollärarnas utbildning och erfarenhet 

Resultatet utgår från tre förskollärare, samtliga med mer än tio års erfarenhet från 
förskola. Samtliga har fortbildat sig inom ämnet rörelse. I två av förskolorna angavs 
att de dagligen genomför planerad fysisk aktivitet och i den tredje förskolan sker 
aktiviteter minst en gång i veckan. 

4.1.2 Vad är rörelse?  

Rörelse var för samtliga förskollärare lekar eller utmaningar där barnen fysiskt 
använder sig av sina kroppar. Exempel på aktiviteter som lärarna nämnde var 
hinderbana, gymnastikpass till musik med instruktioner på cd och promenader. En 
förskola utmärkte sig genom att använda begrepp som är tydligt knutna till idrott, 
exempelvis stretcha, yoga och obanad terräng. 

Det synliggjordes att det finns en stor variation i hur en planerad fysisk aktivitet kan 
vara uppbyggd och genomförd. Ofta sågs att det kommunicerades från förskolläraren 
att det fanns ett rätt och ett fel sätt att utföra en aktivitet eller rörelse, vilket 
demonstreras i nedan beskriven observation. Observationen ägde rum i 
rörelserummet där 17 barn i fem- till sexårsåldern deltog tillsammans med en 
förskollärare. Läraren leder en aktivitet där barnen ska förflytta sig från vägg till vägg 
i det stora rörelserummet. Läraren visar i förväg hur varje rörelse kan utföras genom 
att några steg före barnen utföra den rörelse som är aktuell.  

Kom ihåg att det är inte den som gör snabbast eller snyggast som vinner. Utan den som gör 
noggrannast som gör bäst (förskollärare).  

I ovannämnda observation sågs förskolläraren vara tydlig med att barnen skulle 
utföra rörelserna rätt i leken. Läraren poängterar att aktiviteten inte är en tävling, 
men att det ändå fanns ett mer korrekt sätt att utföra rörelsen och att det kan 
bedömas. Detta exempel med tydliga instruktioner leder oss vidare till 
förskollärarens roll. 

4.1.3 Förskollärarens roll 

Samtliga förskollärare såg sin roll i aktiviteten som ledare och goda förebilder. Deras 
uppgift är att planera och visa att rörelse är roligt. Detta ansågs av två lärare bäst 



 16 

kunna göras genom att vara stöttande och ledande vuxna som inspirerar, 
uppmuntrar och utmanar barnen samtidigt som de visar att det är kul. De 
argumenterade för att detta helst ska göras genom att lärare själva är deltagande i 
aktiviteten. Den tredje läraren ansåg att det inte alltid är betydelsefullt med en aktiv 
medverkan, men tanken utvecklades inte mer än så. Läraren förklarade att de 
utformar aktiviteterna på ett lustfyllt sätt så att alla barn vill vara med, de tvingar 
inget barn att delta i aktiviteter.  

Vid observationer av rörelseaktiviteter sågs olika exempel på förskollärarens roll. I 
första exemplet fordrar aktiviteten en ledare som berättar hur de ska röra sig och det 
är läraren som tar rollen. En förskollärare har tillsammans med 17 fem- och 
sexåringar genomfört en rörelseaktivitet. Barn och lärare sitter i en ring i 
rörelserummet på avdelningen och väntar på att lunchen ska dukas fram.  

Nu får ni en uppgift, hur ni ska ta er till matbordet. Gå på sidan! (förskolläraren). 

Nej! (barn).   

Jo! Det är ditt uppdrag (förskollärare).  

Barnet går i sidled iväg mot matbordet. 

Bra, du korsar benen (förskollärare). 

I den här situationen sågs att pojken höjde rösten inför den utmaning han tilldelats 
förskolläraren. Trots detta utför barnet uppgiften, och läraren berömmer honom för 
det. I andra exemplet, från en annan förskola, observerades en aktivitet där barnen 
fick prova på olika grenar inom friidrott. Ute på baksidan av förskolans gård har en 
grupp om sju barn i åldern två till tre år, samt tre vuxna från arbetslaget, samlats på 
den lilla gräsmattan. Två stationer är i förväg iordningställda utomhus. En station för 
spjutkast, med olika varianter av spjut och en station där barnen får kasta bollar i 
olika storlek i en hink. De vuxna förklarar för barnen vad varje station går ut på, och 
de regler som barnen måste förhålla sig till. Vid spjutkastningen instrueras barnen åt 
vilket håll de får kasta spjutet och att de barn som står och väntar på sin tur måste ta 
ett par steg tillbaka så att de inte får spjutet på sig. Därefter får barnen fritt 
undersöka lärobjektets artefakter.  

Hur kändes det? (förskolepersonal). 

 Inte bra (barn). 

Varför då? (förskolepersonal).  

Den var tung (barn).  

Nästa gång kan du prova ett annat spjut som inte väger lika mycket (förskolepersonal). 

I den här observationen kunde vi se hur förskolepersonalen sågs hjälpa barnet att 
verbalt precisera en upplevd problematik samt därefter, för barnet, lägga fram 
lösningar. Samtliga vuxna vid detta observationstillfälle sågs vid flera tillfällen fråga 
barnen hur de upplevde aktiviteten. Den stöttande rollen sågs återkomma hos alla 
observerade vuxna i ovannämnda aktivitet. I en förskola förekom ofta beröm i form 
av high five eller positiva kommentarer från vuxen till barn. Även nästa observation 
utspelar sig på förskolans gräsmatta. Ett barn har precis kastat spjut. 

Nu kom den lite längre. Förut kom den hit (förskolepersonal).  
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Här sågs personalen konkretisera för barnet dess progression genom att sätta ord på 
det som skedde samt fysiskt visa avståndet. I enkäten framgick att de på denna 
förskola utformade aktiviteter så att det skulle vara lustfyllt för barnen att delta.  

Vid en observation var förskolläraren själv med i aktiviteten för att finnas till hjälp 
och stöd. Barnen ska i leken ta sig från den ena väggen till den andra. De har fått gå 
på tå och på häl. Flertalet barn säger att det var enkelt.  

Gå på insidan av fötterna (förskollärare).  

Förskolläraren ser hur ett barn går på utsidan av foten och går då fram till barnet. 
Läraren sätter sig ner på huk och hjälper barnet vinkla foten åt andra hållet. I denna 
situation uppfattades att läraren både utmanade barnen genom att försvåra 
momentet samt hjälpte barnen att klara av den nya utmaningen. I kontrast till dessa 
två observationer sågs hur lärare trots stöttande roll även tillrättavisade barnen då 
de, enligt de vuxna, utförde en rörelse felaktigt. Nästa observation utspelade sig i ett 
rörelserum. Vid en station finns en bänk lutad mot en ribbstol. Denna kan barnen 
klättra uppför för att sedan klättra ut på ribbstolen och hoppa ner på en tjock matta. 
En flicka går förbi bänken och klättrar direkt upp på ribbstolen och hoppar ner på 
mattan. 

 NEJ! Så kan du inte göra (förskollärare).  

Barnet går därifrån med blicken i golvet och ställer sig sist i kön. Aktiviteten 
fortsätter. Här upplevdes att flickan tog egna initiativ och genomförde stationen på 
ett alternativt sätt än vad läraren verkar ha haft som ursprunglig tanke.  

4.1.4 Vem bestämmer?  

Två av tre förskollärare svarade att de utgår från barns intressen när de planerar 
rörelseaktiviteter. Till exempel planerar de hinderbanor då det är något som de 
uppfattat att barnen tycker är roligt och är intresserade av samt de får in varierad 
motorisk träning. Däremot uppgav ingen av svarande lärare att de bjuder in barn till 
planeringen av fysiska aktiviteter. Emellertid observerades en förskollärare ta till vara 
på barnens förslag på hur de kunde röra sig i aktiviteten. Nästa observation är 
hämtad från rörelserummet där barn och förskollärare rör sig från vägg till vägg. 
Läraren ger exempel på flera djur som barnen ska härma.  

Som tunga elefanter. Jättetunga (förskollärare).  

Vid ett tillfälle säger läraren att barnen ska hoppa på ett ben.  

Jag kan inte (barn).  

Nej det kan vara lite svårt (förskollärare). 

Förskolläraren vänder sig till ett annat barn bredvid. 

Hur gjorde du när du hoppade på ett ben? (förskollärare). 

Barnet visar hur han gör. Här sågs att då ett barn inte trodde sig kunna utföra en aktivitet, 
efterfrågade läraren ett annat barns perspektiv. Det barn som visade hur aktiviteten kan 
genomföras blev därmed delaktig i aktivitetens utförande som inspirationskälla till sina 
kamrater.   
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I andra observationer urskildes att när barn tog egna initiativ till utveckling av 
aktiviteter lades i flesta fall ingen notis om detta, eller avslogs önskan. Ett exempel 
kommer från en hinderbaneaktivitet. I rörelserummet befinner sig 15 fem- och 
sexåringar tillsammans med tre förskollärare. Till dagens aktivitet har lärarna 
planerat stationer likt en hinderbana. De samlas i ring och aktiviteten presenteras för 
barnen.  

Jag vill hänga i ringarna (barn).  

Nej, inte idag. Det är inte med i den här hinderbanan (förskollärare). 

Barnet tystnar och slutar le. Här sätter ett barn ord på sin önskan, en utveckling av 
aktivitetens innehåll. Denna önskan avslås av förskolläraren då den inte ingår i den 
ursprungliga planeringen. Vad är då syftet med den planerade fysiska aktiviteten? 

4.1.5 Därför har vi planerade fysiska aktiviteter 

Förmågor inom andra områden och ämnen 

Majoriteten av förskollärarna menade att det är för barns utveckling och lärande, i 
både förskola, skola och samhället i stort, som de genomför rörelseaktiviteter vilka 
integreras med andra ämnen. De gav förslag på hur de arbetar för att få in andra 
ämnen i rörelseaktiviteten, exempelvis genom att ha en rörelsesång om matematiska 
begrepp. Eller att barn i rörelseaktiviteter utvecklar sina förmågor och färdigheter 
inom samarbete, teknik och språk. En från arbetslaget föreslog matematiskt lärande 
genom att låta barnen mäta hur långt de kastat bollen. 

Motorisk utveckling 

Samtliga förskollärare belyser motoriken och barns kropps- och rumsuppfattning 
som viktiga aspekter av rörelseaktiviteterna. En respondent refererar till forskning 
om hjärnan som de baserar sitt förhållningssätt på. 

Motorik är viktigt för inlärningen. Både att läsa och skriva innebär att kunna hantera 
korsrörelser. Rumsuppfattningen tränas genom lagidrott då barnen måste hålla koll på sina 
kamrater (förskollärare).  

Förskolepersonalen berättade om sin syn på god motorik och bra kroppsuppfattning 
som fördelar för lärande även senare i barns liv. Detta leder oss vidare till nästa 
perspektiv.  

Hälsoperspektiv 

Alla deltagande förskollärare försäkrade att de eftersträvar roliga aktiviteter som kan 
komma att lägga en grund för en positiv inställning till att i framtiden röra sig och 
hålla sig frisk. Hälsoperspektivet som anledning till rörelse, påvisas av en lärare som 
självklar men därmed också lätt att förbises.    

Enkäten fick oss att tänka på varför vi har rörelse. Vi tänker ju själva att rörelse är viktigt för 
hälsan men att vi tänker att det är så självklart att vi glömmer bort att prata om den delen med 
barnen. Det är kanske inte självklart för dem att man behöver rörelse för att må bra 
(förskollärare).  

Anledningen till att de på förskolan har rörelseaktiviteter ansåg förskolläraren är på 
grund av att det är viktigt för hälsan, vilket de under studien reflekterar över att de 
tar för ett självklart vetande och därför missat att implementera hos barnen. Vidare 
berättade en annan av studiens respondenter om en episod då de varit ute på en 
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längre promenad och där barnen på hemvägen började bli trötta. Det hade då 
förklarats för barnen att om de fortsatte att gå nu så kommer de att orka gå längre 
nästa gång eftersom deras muskler skulle bli starkare av promenaden.  

4.2 Barns perspektiv på planerad fysisk aktivitet i förskolan 

Utifrån intervjuer och barnobservationer presenteras här svaret på studiens första 
forskningsfråga, Vilka perspektiv har barn på de planerade fysiska aktiviteterna i 
förskolan? Dessa resultat har delats upp i tematiska rubriker, vilka relaterar till de 
rubriker som presenterar förskollärares perspektiv i ovanstående resultatdel. 

4.2.1 Vad är rörelse? 

Enhälligt i utsagor var att rörelse är någon form av aktivitet där barnen säger sig få 
möjlighet att fysiskt använda kroppen och bli varma och svettiga. I intervjuerna 
framförde barnen förslag på sådant som de får göra i verksamheten samt sådant som 
de önskar att få göra. I en av förskolorna svarade två pojkar på frågan, vad tycker du 
att rörelse är?  

Det är när man rör kroppen, så (Axel). 

Klättra upp och hoppa ner. Springa över grejer, kuddar och grejer. Hoppa över och ner för saker 
(Eskil). 

Dessa uttalanden representerar de mest frekvent förekommande aktiviteter vilka var 
att få springa och hoppa. Barnen nämnde även dans, ha rörelse till musik med 
instruktioner på cd, ha hinderbana och övningar där de får klättra, göra kullerbyttor 
samt stå på händer. Till detta lades exempel som att få leka och skapa egna lekar eller 
delta i aktiviteter med givna regler, såsom fotboll och höjdhopp. 

Lek 

Då barnen berättade vad de själva gör tillsammans med sina kamrater på förskolan 
för att röra på sig, blev svaren lekar av olika slag. Det var dels i verksamheten väl 
förtrogen lek, ofta sådana aktiviteter som de genomför tillsammans med de vuxna på 
förskolan. Det kunde också vara lekar som barnen själva hittar på. 

 Hitta på en egen lek. Dra varandra på en filt på golvet (Jonas). 

Pojken berättar om en lek som de själva har utvecklat utefter idéer och erfarna 
upplevelser. Här ses hur de själva bestämmer innehållet i leken vilket leder vidare till 
nästa stycke. 

4.2.2 Fröken bestämmer 

Uttrycket ”fröken bestämmer” förmedlade 13 av de 17 intervjuade barnen. Två barn 
svarade att fröken bestämmer ibland och resterande två barn svarade att 
instruktioner av olika slag bestämmer vad som ska göras.  

När fröknarna säger att ni ska ha rörelse eller leka en lek, vad brukar ni göra då? (intervjuare). 

Då brukar dom säga vad vi ska leka. Dom bestämmer vad vi ska leka (Jonas).  

I intervjun framgick att barnet har ett tydligt perspektiv över vem som bestämmer i 
förskolan. Ett annat barn svara på samma fråga. 
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Det är fröknarna och chefen som heter … (Eskil). 

Får ni vara med och bestämma? (intervjuaren). 

Mmm, nej. Lite bara, vi får rösta (Eskil). 

I förintervjun var det spontana svaret att de vuxna bestämmer, men efter att 
uppföljningsfrågan ställdes framkom ett svar som visar att barnet ser sig ha visst 
inflytande på verksamheten. Vi kommer nu in på begreppen delaktighet och 
inflytande.  

Delaktighet och inflytande.  

Barnens inflytande och delaktighet i de planerade fysiska aktiviteterna delades upp i 
två kategorier, utifrån barnens utsagor. Första kategorin är möjligheter till inflytande 
finns. I intervjuer och observationer lyftes fram att barnen får komma med förslag på 
lekar och att de får rösta på olika alternativ av aktiviteter. I en förskola sågs hur 
barnen tog nya initiativ till hur momenten kan genomföras i en hinderbana som de 
själva utformat i förskolans stora sal. Barn och vuxen har sprungit runt i 
hinderbanan.  

Jag tycker inte att det här är svårt (Felicia). 

Den vuxne utmanar barnen att para ihop sig, först två och två, sedan tre och tre. Flera av 
barnen ler och skrattar under aktiviteten. Lite senare upptäcker ett annat barn att då man 
är tre blir det lättare att gå balansgång över bänken om man går i sidled, som en krabba. 
Detta imiteras av flera andra barn. I denna observation sågs att då ett barn uttrycker att 
aktiviteten är enkel, utmanade förskolepersonalen barnen genom att försvåra momenten. 
Det barn som sågs ge uttryck för sina egna idéer på lösningar, fick också fritt uttrycka och 
förverkliga dem.  

Den andra kategorin för barns inflytande och delaktighet var, förslag och idéer 
avslås eller negligeras. Observationen utspelade sig i en förskola där en hinderbana 
genomförs. Det var tolv barn i femårsåldern och en förskollärare.  

Förskolläraren har inför aktivitetens start gått hinderbanan runt och visat hur barnen kan 
genomföra de olika momenten. Vid häckhinder visas att barnen ska hoppa över dem. Under 
aktiviteten ses förskolläraren sitta med ryggen vänd mot banan, detta för att hjälpa barnen vid 
en enskild station. Vid häckarna ses ett barn utforska dess möjligheter. Barnet börjar åla sig 
fram under häckarna. Andra barn som kommer bakom skrattar åt detta. Barnet som ålar 
skrattar också. Några barn ålar de med. Inget av detta uppmärksammas av förskolläraren. 

I situationen ovan sågs barnet göra sig själv delaktig i aktiviteten och inspirerade 
andra barn att utforska häckarna. Läraren sågs negligera eller helt missa barnets 
försök till inflytande. Ändå svarade majoriteten av barnen i intervjuerna att de till 
viss del får vara med och bestämma. Detta förklaras i egenskap av att de får ge förslag 
på aktiviteter att göra vid nästa tillfälle, de får rösta på förslag på aktiviteter och hur 
de ska genomföras. En flicka svarade på frågan, får ni vara med och bestämma?  

Fröken bestämmer. Vi kommer leka Pomperipossa den här gången för vi gillar den (Nelly). 

I detta svar sågs barnet ge uttryck för att förskollärarna tar till vara och agerar utifrån 
barnens intressen och önskningar, vilket kan ses som ett inflytande barnen har på sin 
livsvärld.  

Flertalet barn uttryckte förhoppningar om att de ska bemötas positivt när de kommer 
med egna idéer till aktiviteter samt att aktiviteterna ska vara till för både stora som 
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små. Uppfattningen att fröken bestämmer som ovan diskuterats, definierades av 
barnen även som att lärarna i aktiviteter är med och styr eller guidar barnen. 

4.2.3 Frökens deltagande 

I intervjuerna nämndes förskollärarna som aktiva deltagare som hjälper till och 
stöttar med ord och handling. Flertalet av barnen i samtliga förskolor uppgav att de 
önskar se vuxna delta aktivt.  

Vara med så att de kan göra likadant (Jenny). 

Vara med annars blir det orättvist (Felicia). 

I uttalandena ovan verkar det som att flickorna ser på de vuxnas deltagande ur ett 
rättviseperspektiv. Därutöver nämns förskollärarnas deltagande som passivt, men att 
de ingriper när det behövs eller efterfrågas.  

Fröken kollar på när vi dansar (Mimmi). 

Fröknarna ska vara med så att de kan säga om man gör rätt eller fel (Linda).  

Fröknarna ska inte hoppa höjdhopp. De sköter pinnen (Calle). 

Dessa tre uttalanden synliggjorde förskollärarens deltagande som passivt men 
stöttande. I andra intervjuer framkom ett tredje, mindre förekommande perspektiv. 

Fröken brukar inte vara med, idag var hon det. Kändes lite bra (Valter). 

Fröken har aldrig tid (Jonas). 

I ovan presenterade uttalanden gavs läraren en bild av varken aktivt- eller passivt 
deltagande. De två dominerande perspektiven, förskolläraren som aktivt deltagande 
och förskolläraren som passivt deltagande, framfördes både som ett konstaterande, 
men också som en önskan om att dessa perspektiv ska finnas. 

4.2.4 Varför har vi rörelse? 

Andra ämnen och motorik 

Vid en av observationerna sågs hur barnen deltog i en aktivitet som integrerades med 
andra ämnen,  

Förskolläraren börjar med att introducera barnen i aktiviteten. Barnens material till en saga har 
försvunnit och för att få tillbaka dem måste barnen genomföra vissa uppdrag. Därefter följer en 
aktivitet som liknar en hinderbana där alla barn ska ta sig igenom stationer för att få tillbaka 
artefakterna. Förskolläraren går först och visar hur de ska göra och barnen kommer efter på led 
och gör detsamma. När de får tillbaka en artefakt startar en diskussion kring om den är störst, 
minst eller mittemellan i förhållande till de andra artefakterna. Barnen lyssnar observant på 
förskolläraren. Efter en stund blir väntan lång i ledet och barnens fokus ses då vändas till annat 
som att grimasera åt varandra eller titta på omgivningen. 

Denna observation beskriver hur barnen i en rörelseaktivitet kan beröra andra 
ämnen. Dock visade det sig att inget av barnen på egen hand kunde förklara vad de 
gjort i termer av rörelse eller fysisk aktivitet. De var alla samstämmiga i de fysiska 
utmaningarna var för lätta. Gemensamt för barnen var att ingen kunde komma på en 
rörelseaktivitet de hellre hade gjort än den de just utförde.  
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På frågan om barnen lär sig något genom rörelse, svarade majoriteten att lärandet 
stannar vid kroppsliga förmågor såsom balans, springa, göra kullerbyttor och 
motorik.  

Man lär sig att skaka på armarna (Calle).  

Att skaka på armarna är även det ett exempel på kroppslig förmåga. I två svar 
framkom åsikter av annan karaktär. 

… att pyssla (Julius). 

Tror man kan lära sig vad som helst när man rör på sig (Jonas). 

Dessa barns utsagor visade ett lärande som är mer holistiskt, där inte bara kroppen 
utvecklas. 

Roligt 

Inget av barnen nämnde i intervjuerna att de vill att aktiviteterna ska vara roliga men 
under observationerna sågs att flera av barnen log eller skrattade under själva 
aktiviteten. I uppföljningsintervjun svarade även flertalet att det kändes bra under 
och efter aktiviteten, både i kroppen och i sinnet.  

Det kändes roligt (Emil).  

Det kändes skönt i kroppen (Felicia). 

 ... för när det bubblar känner man att man är varm (Linda). 

Det motsatta observerades under en av aktiviteterna. Barngruppen på tolv stycken 
genomförde en hinderbana i rörelserummet. Vera sågs utföra hinderbanan utan att le 
hon fokuserar mer på de andra kamraterna än på själva aktiviteten. Efter att det 
avslutat hinderbanan sitter de ner på golvet i ring. Förskolläraren frågar var och ett 
av barnen om vad de tyckte var roligast i hinderbanan. Tre pojkar svarar att de tycker 
att det var roligast att hoppa.  

 VA! Gillar ni att hoppa? (Vera).  

Vera blev förvånad över att pojkarna gillade att hoppa. Efter aktiviteten avböjde Vera 
deltagande till uppföljningsintervjun. I uppföljningsintervjun efter utförd aktivitet 
svarade samtliga barn på en av förskolorna att det kändes bra i kroppen och var 
roligt.  

5 Analys 

Här följer analys av resultatet utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv relaterat 
till tidigare forskning och litteratur. Här besvaras tematiskt studiens andra 
forskningsfråga, Hur väl överensstämmer barns perspektiv med förskollärares 
perspektiv på de planerade fysiska aktiviteterna? 
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5.1 Barns perspektiv kontra förskollärares perspektiv 

5.1.1 Vad är rörelse? 

I resultatet kan ses att barns- och förskollärares perspektiv på frågan, vad är rörelse, 
stämma bra överens. Så väl barn som vuxna talar om att det innebär att fysiskt 
använda sin kropp på olika sätt och i olika sammanhang och beskriver rörelse till 
instruktioner och hinderbana som exempel på sådana aktiviteter. Barnen nämner 
även dessa aktiviteter för att exemplifiera vad de själva leker tillsammans med 
kamrater. Av den anledningen går det att tolka att barnen uppskattar de 
förekommande aktiviteterna och kopplar detta till att de ser aktiviteterna som en del 
av sin barndom och barnkultur (Halldén, 2007; James m.fl., 1998; Sommer, 2011).  

Resultatet visar att en förskola arbetar mer påtagligt med idrotts- och hälsorelaterade 
begrepp, än de andra två förskolorna. De använder begrepp som stretch och yoga. 
Genom att föra in begreppen skapar förskolans personal en gemensam utgångspunkt 
och intresse för aktiviteten. Detta kan ses som att de vuxna har en syn på barnen som 
becomings, likt den syn Halldén (2007) diskuterar, då de ser att barnen är på väg mot 
något, mot en vuxendom, med specifika begrepp. Pramling Samuelsson (2011) menar 
att förskollärare ska närma sig barns perspektiv för att nå en gemensam 
utgångspunkt i lärandet, men här kan anses att förskollärarna leder in barnen mot ett 
vuxenperspektiv genom de nya begreppen. 

5.1.2  Fröken bestämmer eller delaktighet 

Barn i studien menar att de har visst inflytande på verksamheten genom att de får 
rösta eller lämna förslag på aktiviteter, det kan ses som att de är medskapare av sin 
livsvärld (Halldén, 2007). Barnen kan redogöra för olika möjligheter till att göra sig 
delaktiga i förskolans verksamhet. Majoriteten av de tillvägagångssätten handlar om 
att ha framförhållning, till exempel att lämna förslag till nästa gång de har rörelse.  
Detta sätter vi i kontrast till det James m.fl. (1998) och Sommer (2011) säger, om att 
barn som lever här och nu ses som beings, det är det unika i denna specifika tid och 
kontext som är av intresse. Därför blir ett tillvägagångssätt där barn förväntas att, i 
vissa fall upp till en vecka i förväg, delge vad de vill göra vid kommande 
rörelseaktivitet problematiskt för barn som är beings. 

Studiens resultat visar att förskollärarnas attityder och regler implicit motarbetar 
barnens delaktighet (Emilsson, 2007). Exempelvis då ett barns önskan om att få 
använda ringarna nekas av lärarna på grund av dennes färdiga planering. Under 
observationerna visas hur flertalet av barns försök till inflytande på innehållet avslås. 
Med stöd i Corsaro (2004) tolkar vi detta som att förskollärarna ser barnen som 
blivande och att barnens önskningar och förfrågningar många gånger ses som 
utmanande vilket gör att de har väldigt lite att säga till om (James m.fl., 1998). Vidare 
synliggör författarna att även den interaktion mellan vuxna och barn som har för 
avsikt att vara glädjefylld sker under förutsättning av de vuxnas instruktioner och 
kontroll, något vi anser oss se i föreliggande studie. 

Resultaten visar dock att vissa förslag på utveckling av aktiviteterna tas emot positivt, 
barnen ses som medmänniskor och medskapare (Halldén, 2007; Johansson, 2003, 
2011) vilket även kopplas ihop med Pramling Samuelssons (2011) ord om förhandling 
som pedagogik. Ändå är barnens dominerande bild att fröken 
bestämmer. 
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5.1.3 Förskollärarens deltagande 

Samtliga förskollärare säger sig inta en ledarroll i de fysiska aktiviteterna och 
observationerna visar att dessa roller är av varierande art. 

Vi ser hur lärare går in som deltagande på liknande villkor som barnen, vilket går att 
jämställa med barnens önskningar om, och erfarenheter av, att vuxna ska delta aktivt. 
Felicia såg det som orättvist ifall inte fröken var med, det synliggör att barnen 
uppfattar förskollärarna som jämbördiga barnen. Resultatet tyder på att lärarna 
medvetet kommer nära barns perspektiv då de visar sig vara intresserade och lära sig 
av barnen och deras upplevelser av situationen (James m.fl., 1998). I Halldén (2007) 
hävdar Prout att barn och vuxna båda är becomings, båda är på väg framåt i sin 
utveckling, även om de befinner sig på olika punkter. Ett deltagande på liknande 
premisser kopplar vi till att de ser att barn är medmänniskor (Johansson, 2003, 
2011). 

Förskollärarnas perspektiv på sitt aktiva deltagande är att de vill vara goda förebilder 
och ge barnen inspiration och guidning. Barnens perspektiv på de vuxnas aktiva 
deltagande kan ses vara detsamma, de ser förskollärarna som förebilder, några att 
efterlikna i aktiviteten samt som guider när det gäller utförande. Detta kan även ses 
kopplat till den bedömning eller det beröm som vissa förskollärare ger barnen, i både 
sitt aktiva och passiva deltagande. I studiens resultat finns indikationer på att barn 
kan se vuxnas guidning som bedömning på om de gör rätt eller fel eller att berömmet 
som ges egentligen är motivation till utmaning. Alltså, att detta ska leda till 
progression, barn ska bli något, de är becomings (Halldén, 2007). 

Ett perspektiv om deltagande från förskollärarnas sida är att vara avvaktande. Ur 
barnens och lärarnas utsagor kan tolkas att det passiva deltagandet kan vara 
stöttande. Förskollärarna observerar och låter barnen agera fritt, de ser då barn som 
beings. Men de hjälper även till när det behövs eller efterfrågas, då ser de barn som 
becomings (Halldén, 2007). Det passiva deltagandet från vuxnas sida är något som i 
resultaten kan ses att barnen eftersöker. 

5.1.4 Varför rörelse – meningsfullhet 

Samtliga förskollärare har som perspektiv att rörelse har de för barns utveckling av 
kroppsliga förmågor och kognitiva kunskaper, i enlighet med styrdokumenten. De 
tillägger att rörelse har de också för att barn ska uppleva att det är roligt att röra på 
sig och ge en positiv bild av rörelse för framtida hälsoperspektiv. Barnens uttalanden 
tyder på att de lär sig kroppsliga förmågor så som balans, hoppa, slå kullerbyttor och 
att skaka på armarna, men detta behöver inte innebära ett hälsoperspektiv. Däremot 
kan barnens svar tolkas som att de själva ser att de har nytta av aktiviteternas 
utkomster här och nu och det kan kopplas till att de själva ser sig som beings 
(Halldén, 2007).  

I och med barnens brist på hälsoperspektiv kan det styrka förskollärares egna ord om 
att de har missat att förmedla vikten av rörelse för hälsans skull. Även då barnens 
förståelse för varför de har planerade fysiska aktiviteter är diffus, tycks det ändå 
handla om ett kroppsligt välbefinnande. Det kan tolkas som att de planerade fysiska 
aktiviteterna i sig ändå förmedlar de budskap som lärarna vill. Det kan här ses som 
att förskollärarna själva anser sig ta ett barnperspektiv då de ser till barns bästa och 
arbetar för en god hälsa (Johansson, 2003, 2011; Johansson & Pramling Samuelsson, 
2003). 
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Här återknyts till ett tidigare nämnt perspektiv, det att förskollärarna vill att 
aktiviteterna ska uppfattas som roliga. Detta är inget perspektiv som barnen till en 
början delar, men som leenden under och kommentarer efter aktiviteter ändå 
bekräftar. Detta tolkas som att barnen finner aktiviteterna meningsfulla (Antonovsky, 
2005; Thedin Jakobsson, 2007) och kan därmed ses som en del av deras eget 
kulturskapande (Halldén, 2007; James m.fl., 1998; Sommer, 2011). Men även 
förskollärarna ses göra sig delaktiga i barnens kulturskapande. Presenterat i 
resultatdelen är en förskollärares ord om att rörelseaktiviteter inte ska ses som en 
tävling. I barnens utsagor nämns aldrig tävling som ett perspektiv av 
rörelseaktiviteten, även då de nämner lekar med givna regler som en del av 
densamma. Istället upplevs att läraren implicit introducerar tävling i barnens kultur 
genom att beskriva det som något de inte ska göra i aktiviteten. Snarare än ett 
tävlingsmoment, är barnens perspektiv att aktiviteterna leder till egen progression. 
En av förskollärarna berättade att personalen i förskolan förklarar för barnen att det 
finns en progression i det de gör. Detta kan ses både som att de för barnen säger att 
de är på väg till, eller att de ska bli något annat, än de är idag. De är becomings. Det 
ses å andra sidan som att de för barnen visar att progression också står för att de här 
och nu är något. De är beings. Utöver detta ses ändå att när förskollärare visar på 
progressionen sätter de också barns aktiviteter i ett sammanhang. Detta gör 
exempelvis promenaden meningsfull, och på det sättet blir den slitsamma 
promenaden hem hanterbar för barnen (Antonovsky, 2005; Thedin Jakobsson, 
2007). 

I en barnobservation ses att förskollärarna på förskolan hade utformat en aktivitet 
som innehöll många olika lärandeobjekt. Läraren introducerade barnen för ett 
uppdrag och sökte skapa en gemensam utgångspunkt baserad på barns perspektiv 
och livsvärld. Vilket kan anses vara ett försök till att göra barnen till medskapare av 
aktiviteten och som viktiga aktörer i densamme (Halldén, 2007; Sommer, 2011). I 
pilotstudiens enkätintervju hade samma förskollärare inte nämnt att de vuxna 
integrerade andra ämnen i de planerade fysiska aktiviteterna, men i den här 
aktiviteten blev detta tvärvetenskapliga arbetssätt tydligt. Även barnen 
uppmärksammade detta, så pass mycket att själva rörelseaktiviteten blev sekundär, 
och inte var något barnen berättade om vid uppföljningsintervjun. I de andra 
förskolorna påträffades samma fenomen, men på motsatt sätt. Förskollärarnas svar i 
enkätintervjun visade på ett tvärvetenskapligt perspektiv i relation till 
rörelseaktiviteter, men det var inget perspektiv som gick att finna i observationer 
eller barnintervjuer. I båda fallen skiljer sig barns- och förskollärares perspektiv åt. 

6 Diskussion 

I detta kapitel presenteras under rubriken Metoddiskussion hur studiens olika 
metoder har fungerat för datainsamling, genomförande och analysprocess. Under 
rubriken Resultatdiskussion förs en diskussion huruvida genomförd studie svarar på 
forskningsfrågorna, som syftar till att utifrån planerade fysiska aktiviteter synliggöra 
barns perspektiv och jämföra dessa med förskollärares perspektiv för att se om 
verksamheten svarar upp till styrdokumenten. Därefter följer en sammanfattande 
Slutsats, sedan diskuteras studiens Relevans för förskolläraryrket och sist skådar vi 
framåt och ger förslag på Framtida forskning.  
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6.1 Metoddiskussion 

Att i god tid dela ut missivbrevet tillsammans med ett sista svarsdatum och med en 
tydlig presentation av oss själva och studiens syfte anser vi har gett oss ett bra urval. 
Då arbetslaget har hjälpt oss att presentera missivbrevet och dess innehåll tror vi att 
vårdnadshavare har funnit att deras barns deltagande i studien kommer att ligga 
verksamheten till godo i framtiden och därför givit sitt godkännande.  
 
För att samla in data om barns perspektiv ser vi främst att intervjuerna var av största 
relevans. Observationerna har till viss del bekräftat vissa av barnens utsagor och har 
på så sätt stärkt gjorda tolkningar och studiens trovärdighet. Vi beaktar här att vår 
närvaro under observationerna samt barnens medvetenhet om densamma och vårt 
syfte kan påverka hur de agerar. För att inta barns perspektiv menar Sommer (2011) 
att vi måste gå in i mötet med barnet utan i förväg förutfattade meningar. Att helt 
kunna bortse från de egna erfarenheterna och kunskaperna om barn, anser vi är 
omöjligt, då hela vårt väsen bygger på våra tidigare kunskaper. Samtidigt menar 
Sommer (2011) att vi måste kunna förstå och tolka barnen, och utan de förkunskaper 
vi har om barn, hade en sådan tolkning varit svår.  
 
Tekniken att låta barnen teckna medan vi intervjuade, fungerade inte riktigt som vi 
hade tänkt (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Vi anser att de flesta barn 
hade ro att sitta en längre stund i intervju, snitt 10-15 minuter på de första 
intervjuerna och sju minuter i uppföljningsintervjuerna, men fokus kring rörelse 
fanns inte under hela den tiden. I och med att barnen ritade teckningar styrdes en del 
av tiden till att istället handla om teckningarna. Men vi kan också se det som att tack 
vare att vi talade om annat, kan det ha bidragit till att hålla intresset för våra frågor 
vid liv. Två av barnen hade svårt att rita och diskutera samtidigt, i ena fallet hann 
barnet inte rita någon teckning och i det andra fallet bad barnet intervjuaren att vara 
tyst, för att det inte gick att koncentrera sig på tecknandet. Vi upplevde inspelning av 
intervjuerna som distraherande för barnen, även då det är nödvändigt för studien. 
Några av barnen var mer intresserade av inspelningstekniken i sig, än själva 
intervjuns innehåll och syfte, vilket kan ha påverkat empirins omfång.  
För att höja pålitligheten kan en videoinspelning av aktiviteterna gjorts. Det hade gett 
oss chans att gå tillbaka i materialet och upptäcka mer i aktiviteten än vad vi nu hann 
göra. Möjligheten att fånga data på film var dock inte tillåten i denna studie. 
 
Då en, i tidigare pilotstudie svarande förskollärare vid föreliggande studies 
genomförande inte kunde delta, reserverar vi oss för att vissa iakttagna situationer 
under observationerna kunnat te sig annorlunda. Aktiviteten som observerades 
utfördes av annan förskollärare från avdelningen efter att vid samtal med närvarande 
och utförande lärare förvissat oss om att båda har en gemensam röd tråd i sin 
undervisning och en samstämmig syn på rörelseaktiviteternas ledning, innehåll och 
utförande. 

Den analysmetod och bearbetningsprocess som valts för studien, tematisk analys 
med influenser av hermeneutiken (Bryman, 2011) fann vi passande. Då studiens syfte 
är att finna olika perspektiv samt utröna om de stämmer överens eller inte, har den 
tematiska analysen hjälp oss väl. I och med att vi fört in data i tematiska matriser 
som exponerats på vägg, fick vi god översikt över studiens insamlade data och kunde 
där finna begrepp och teman som representerar barns- och förskollärares perspektiv. 
Den hermeneutiska tolkningsstrategin kan mycket väl appliceras vår studie. Vi anser 
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att de erfarenheter vi innehar om den kontext vi studerar ger oss förståelse för samt 
distans till densamme.  
 
Barndomssociologin som vald teori finner vi varit ett gott stöd i förståelsen att se 
barn som både beings och becomings (Halldén, 2007). I dagens syn på barn anser vi 
det är allmänt vedertaget att barn ses som medskapare av sin egen livsvärld och 
kultur, samt att barndom, likt andra fenomen, måste förstås ur den specifika 
kontexten. Av den anledningen upplever vi inte att barndomssociologin gett oss 
något nytt, men ändå varit en trygg grund att utgå ifrån. Corsaros (2004) och James 
m.fl. (1998) skilda åsikter kring hur vuxna bäst bemöter barn för att inta ett barns 
perspektiv har hjälpt oss förklara de olika aktiva och passiva deltagandeformer 
studerade vuxna använder. Vi vill påpeka att vi reflekterat över att studiens valda 
teori gav oss ett resultat, medan en annan teori kan frambringat ett annat resultat.  
 
Då studiens syfte är att ta del av barns perspektiv i fråga om planerad fysisk aktivitet 
för att sedan jämföra dessa med förskollärares perspektiv på densamma har vi använt 
oss av tidigare insamlad data från vår pilotstudie. Detta har visat sig vara både 
positivt och negativt tillvägagångssätt. Å ena sidan har tidigare pilotstudie, med 
redan insamlad data, gett oss en bra ingång till denna studie där vi har kunnat 
fokusera bra på barnens perspektiv. Å andra sidan har tidigare insamlad data varit 
riktad till ett annat syfte vilket gjort att vi har fått göra vissa omtolkningar för att 
finna svar som gynnar denna studies syfte. Vi tror att om vi hade kompletterat 
tidigare pilotstudies data med några uppföljningsfrågor till lärarna hade 
analysarbetet blivit lättare och av större trovärdighet. Ett beaktande som vi har 
diskuterat men avfärdat på grund av att det då hade krävts ytterligare missivbrev och 
tid till datainsamling.  

6.2 Resultatdiskussion 

För att återknyta till en del av studiens syfte som innebär att jämföra barns- och 
förskollärares perspektiv på de planerade fysiska aktiviteterna för att synliggöra hur 
nära eller långt ifrån varandra de är, kan vi se att perspektiven till största del 
harmoniserar, men att det också förekommer distans dem emellan. Till stor del ser vi 
likheter vad gäller den syn på vad planerad fysisk aktivitet är. De aktiviteter som 
nämns är desamma och vi ser detta som att både barn och förskollärare är väl 
förtrogna och tillfreds med dessa aktiviteter.  

Vi har funnit att båda deltagargrupper upplever att det finns en hälsoaspekt i 
aktiviteterna, men de ser det på olika sätt och hälsoperspektivet medvetandegörs inte 
i någon större utsträckning. Lärarnas perspektiv på rörelse är att det ska upplevas 
roligt, men inget barn svarar att planerad fysisk aktivitet i förskolan är roligt. 
Förskollärarna menar att de går in i aktiviteten som inspirerande förebilder för att 
visa att aktiviteten är lustfylld. Vi har sett att de vuxna även har andra roller i 
aktiviteten. 

Barn och förskollärare upplever båda att vuxna intar olika roller i aktiviteterna. Dessa 
roller gestaltas på olika sätt och med uttryck som varierar. Rollerna med dess olika 
variationer är både bekräftade och önskade av barnen vilket vi ser som att bådas 
perspektiv har funnit ett gemensamt förhållningssätt till detta. Vid observationerna 
noterade vi att majoriteten av förskolans personal kommunicerar med barnen under 
aktiviteterna om hur barnen agerar eller hur det känns för dem. Detta tolkar vi som 
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att de vuxna är villiga att ta del av barns perspektiv, men kanske ändå väljer bort det 
perspektivet för att de anser att de bäst vet hur aktiviteten ska genomföras och 
lärande uppnås (Johansson, 2003, 2011). Qvarsell (2003) menar att lärares barnsyn 
många gånger krockar med det enskilda barnets perspektiv. Vi anser, såsom Dolk 
(2013) att vuxna ofta väljer att framhäva de förslag som gynnar dem själva medan 
barns idéer som inte tilltalar dem avslås.  

På frågan om barns- och förskollärares perspektiv, när det gäller barns inflytande och 
delaktighet, ligger nära eller lång ifrån varandra är vi beredd att påstå att de 
distanserar. Då majoriteten av studiens lärare säger att de utgår från barns 
nuvarande intressen när de planerar aktiviteterna, kan vi möjligen göra ett antagande 
om att de anser sig utgå från ett barnperspektiv och att de ser barnen som beings 
(Halldén, 2007). Även då förskollärarna uppger att de utgår från barns intressen 
upplever barnen att det är fröken som bestämmer. Intressant är att barnen tycks vara 
medvetna om att lärarna baserar sina planerade fysiska aktiviteter på det barn finner 
roligt: ”Fröken bestämmer. Vi kommer leka Pomperipossa den här gången för vi 
gillar den” (Nelly). Även om det är förskolläraren som har kontroll över vad som ska 
lekas, hur länge samt inom vilken fysisk miljö, kan ses att vuxnas kontroll möjliggör 
barns inflytande (Emilsson, 2007). Likaså Engdahl (2014) poängterar att barns 
delaktighet är beroende av hur den fysiska och social miljön samt barns egna mentala 
och fysiska närvaro är för stunden. Både Sandberg och Eriksson (2008) samt 
Emilssons (2007) studier visar att barn inte har något reellt inflytande i förskolan, 
utan endast görs delaktiga i vardagens enkla val. En tanke som slår oss i detta är 
komplexiteten i att synliggöra för barnen deras delaktighet. Trots att barnen säger att 
de får rösta på förslag, ge egna förslag eller att fröken väljer lek utifrån deras intresse, 
tolkar vi det som att de inte ser sig som delaktiga. Vi anser att vuxna bör beakta barns 
perspektiv direkt i stunden, då barn anpassar sina intentioner utifrån den sociala 
grupp de dagligen interagerar med (Sommer, 2011). I studerade förskolor påstår vi 
att detta inte sker. Barn måste få ta egna initiativ och göra egna val, för att de ska ses 
som delaktiga (Emilsson, 2007). Men som Sandberg och Erikssons(2008) studie 
visar är det främst de aktiva barnen som ges delaktighet, medan de passiva barnen 
mer sällan görs delaktiga. I resultaten ser vi att inflytande får barnen genom att deras 
intressen lyfts fram men delaktigheten blir osynlig och sekundär i verksamheten. Att i 
alla situationer göra barn delaktiga i beslut och planering förstår vi är svårt såsom 
förskolan idag i många fall ser ut med stora barngrupper. Ändå borde barns faktiska 
delaktighet kunna utvecklas och det inflytande de har tydliggöras. Detta genom 
förskollärares visade intresse och tolkning av barns intentioner (Sandberg & 
Eriksson, 2008). En annan problematik på ämnet är att lärarna inte förtydligar för 
barn vilket lärande som sker i och med den planerade fysiska aktiviteten. 

För barnen tycks det tvärvetenskapliga lärandet i planerad fysisk aktivitet vara svårt 
att identifiera. Enligt barns perspektiv handlar det antingen om att lära kontrollera 
sin kropp eller bildas kring ett specifikt lärandeobjekt, men inte att de båda kan ske 
samtidigt. Qvarsell (2003) menar att barnets perspektiv är sant, utifrån det enskilda 
barnets upplevelse. Här krävs en större metakommunikation mellan förskollärare 
och barn kring barns lärande. Pramling Samuelsson (2011) menar att det är viktigt att 
vuxna i förskolan synliggör barns perspektiv i lärandet, för att barnens ska förstå sin 
egen livsvärld bättre. Men barnen kan ändå både se samt sätta ord på att 
färdigheterna i att utöva vissa rörelser blir bättre i och med rörelseaktiviteterna. 
Utsagan från Julius är extra intressant, då han menar att de lär sig "att pyssla". Med 
de erfarenheter vi har från förskolan tolkar vi pyssla till att till exempel klippa, rita, 
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pärla med nål och tråd. Sätter vi det i perspektiv till en av de vuxnas perspektiv på 
god motorik och att träna korsrörelser för att gynna bland annat skrivkunskaper, 
upplevs inte kopplingen lång för att hävda att dessa färdigheter även behövs för att 
pyssla. Det känns inte helt främmande att lärarna på förskolan tagit upp med barnen 
att deras rörelseaktiviteter påverkar pysslandet. Lärarna sätter förskolans planerade 
fysiska aktiviteter i ett sammanhang där utövandet av olika rörelser får mening, till 
exempel att barnen lättare kan kontrollera en sax, vilket kan göra utmaningar mer 
hanterbara (Antonovsky, 2005; Thedin Jakobsson, 2007). På liknande sätt fungerar 
den förhandling Pramling Samuelsson (2011) talar om sker mellan barn och vuxna 
idag. Genom att förskollärarna söker sig in i barns livsvärld och försöker förklara på 
ett sätt som gör det meningsfullt ur ett barns perspektiv, förhandlar förskollärarna 
fram en förståelse från barnens sida. När barnen vet varför de ska göra det de gör går 
de med på att fullfölja aktiviteten, till exempel att fullfölja en promenad tillbaka till 
förskolan. Johansson (2003, 2011) skriver att när vuxna ser barn som medmänniskor 
strävar de mot att förstå barns behov och önskningar och använder dessa i förskolans 
lärande. Johansson (2003, 2011) anser att det medför att barn känner sig lyssnade 
på, att de ges kontroll och upplever sig som delaktig. 

Studien syftar vidare till att efter jämförelsen mellan barns- och förskollärares 
perspektiv se om förskollärarna lever upp till styrdokumenten (Skolverket 2016a, 
2016b). Dessa säger att verksamheten ska utgå från barnens tankar, idéer och 
allmänt bästa, vilket kan ses som barns intressen och förväntningar. Barnen verkar 
inte ha några höga förväntningar på att bli delaktiga och ha inflytande i förskolans 
planerade fysiska aktivitet. I barnens utsagor är det små önskningar de har; att få 
använda de romerska ringarna i rörelserummet, att utföra rörelser de själva kommer 
på eller att fröken är deltagande. Även om förskolläraren ser sig om ledare, anser vi 
att de inte behöver oroa sig för att barns delaktighet skulle betyda ett fullständigt 
övertagande av aktiviteten eller verksamheten i stort (Dolk (2013). Barnen tycks 
mycket anspråkslösa i sina krav, inte heller verkar de otillfreds med lärarnas styrda 
aktiviteter. Vid en aktivitet som till synes inte utmanar barnen eller upplevs som 
glädjefylld, har barnen inget förslag på vad de hellre hade gjort. Förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016a) menar att förskollärare har ansvaret för att ge barn inflytande i 
verksamheten, och då bör lärare bli bättre på att ge barn fritt spelrum, det vill säga 
inte bara delaktighet inom bestämda ramar (Dolk, 2013; Pramling Samuelsson, 
2011). Förskolan vinner ett barns perspektiv på att se att det finns en relation mellan 
barn och vuxna där båda ses som becomings. För den sakens skull får vi inte tappa 
det faktum att alla även är beings, framför allt viktigt är det för barn (Halldén, 2007). 
Något som styrker denna tanke är lärarnas svävande mellan de olika barnsyner som 
Johansson (2003, 2011) påvisar. Vi vill mena att när personal i förskolan visar att de 
beroende på kontext växlar mellan barn är irrationella och barn är medmänniskor 
visar de att deras barnsyn inte är statisk, både vuxna och barn kan ses som 
becomings. 

6.1.1 Slutsats 

Vi har synliggjort barns perspektiv och jämfört dem med förskollärares perspektiv för 
att utröna om de är nära eller långt ifrån varandra. Vi kan konstatera att resultatet på 
de tre förskolorna varierar. Men svarar verksamheten upp till styrdokumenten som 
menar att förskolans verksamhet ska utgå från, bland annat, barns tankar och idéer? 
Förskollärare både implicit och explicit, visar och säger att de utgår från barns 
intressen. Med detta i beaktande är vår slutsats att studerade förskolor lever upp till 
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styrdokumenten då detta visas i resultaten utifrån förskollärares utsagor. Vilket också 
i resultaten bekräftas av barnen, som kan sammanfattas av en medvetenhet om att 
förskollärare vet vad barn är intresserade av, tycker är roligt och vill göra. Detta 
beaktas av de brister på delaktighet vi funnit och som tidigare diskuterats. Vi vill 
påstå att trots att styrdokumenten inte redogör för hur verksamheten ska utföras har 
studerade förskolor funnit sitt eget sätt, en mellan barn och vuxna gemensamma 
utgångspunkt. Vår önskan till förskolor är att de arbetar mer för att synliggöra för 
barnen att de har ett reellt inflytande. Om förskollärare aktivt gör barn mer delaktiga 
i planeringen av verksamheten, så barn blir medvetna om sin roll, kanske de slutar 
uppleva att det är fröken som bestämmer. Studien visar att först då kan barn ses vara 
verkliga medskapare av den barnkultur och det samhälle de verkar i och tillhör. Med 
detta sagt kommer vi vidare till studiens relevans för yrket. 

6.1.2  Relevans för förskolläraryrket 

Vi anser att studien kan komma att ha betydelse för förskolans verksamhet. Studien 
belyser komplexiteten i att förhålla sig till styrdokumentens strävansmål som avser 
verksamhetens innehåll och medel samt de delar av styrdokumenten som handlar om 
att barns perspektiv ska beaktas och att barns delaktighet och inflytande ska göras till 
realitet. Studien belyser barns perspektiv i relation till planerad fysisk aktivitet och 
visar på hur personal i förskolan kan agera för att leva upp till barns förväntningar i 
enlighet med läroplanens strävansmål samt vikten av att arbeta för att synliggöra 
barns perspektiv. 

6.1.3 Framtida forskning 

Studerat är nu förskollärares syn på planerad fysisk aktivitet samt deras 
förhållningssätt kring barnperspektiv. Vi har studerat barns syn på planerad fysisk 
aktivitet och de förhoppningar och förväntningar ett barn kan tänkas ha. Dolks 
(2013)  presentation av barnråd inspirerar till nästa steg, där det vore intressant att 
studera vad som skulle ske ifall barn i små grupper tillåts planera, guida och 
genomföra fysisk aktivitet för och med sina kamrater på förskolan. När förskollärare 
tar rollen som stöttande vuxen vilken intar barnperspektiv och ger barnen fysisk plats 
i aktiviteten, kan barn då känna och sätta ord på sitt eget inflytande? Ger detta en 
medvetenhet hos barn om sin egen delaktighet och inflytande över sin livsvärld?  
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Bilaga 1- Missivbrev 

Studie om barns syn på fysisk aktivitet. 

Ni tillfrågas härmed om deltagande. 

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter på Mälardalens högskola; Frida Karlsson och Emma 
Enghamre, som nu börjat med vårt examensarbete. 

Som förlaga till denna studie har vi genomfört en pilotstudie där vi tog reda på 
förskollärares syn på planerad fysisk aktivitet i förskolan. Syftet med denna studie är att ta 
del av barns perspektiv i fråga om planerad fysisk aktivitet för att synliggöra hur nära, eller 
långt ifrån varandra, barnens och lärarnas perspektiv ligger och på så sätt få förståelse för 
om verksamheten svarar upp till styrdokumenten som säger att verksamheten ska utgå 
från barns intressen och förväntningar.  

Vi önskar ta reda på detta genom en observation av en rörelseaktivitet i förskolan och 
genom två ljudinspelade intervjuer med barnen. Vi frågar därför om ni vill tillåta ert barn 
att delta i vår studie.  

Deltagandet är frivilligt. Ni eller barnet kan när som helst avbryta barnets medverkan utan 
närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för er. All information som 
framkommer under observationer och intervjuer kommer att anonymiseras i studien och 
utomstående ska inte kunna koppla den till enskild person eller förskola. Efter avslutat 
arbete kommer all information att raderas, vilket inkluderar ljudfilerna. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion läggs ut på databasen Diva. 

För att kunna genomföra studien behöver vi ert samtycke 

senast tisdagen den 22 november 2016 

Vid delad vårdnad behövs båda föräldrarnas godkännande. 

 

Tack på förhand, 

 

*, 15 november 2016 

 

______________________            ______________________ 

Frida Karlsson                                             Emma Enghamre 

fkn13005@student.mdh.se  eee13002@student.mdh.se  
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mailto:fkn13005@student.mdh.se


 34 

 

 

Vid eventuella frågor kontakta oss på: 

Frida Karlsson 073-* (fkn13005@student.mdh.se) 

Emma Enghamre 073-* (eee13002@student.mdh.se) 

Handledare: Karin Engdahl 021-* (karin.engdahl@mdh.se) 

 

Denna blankett lämnas till förskolan senast 2016-11-22 

 

 

Jag godkänner att mitt barn; _____________________________________ 

deltar i studien om barns syn på fysisk aktivitet i förskolan. 

 

_________________________________________________________ 

Namnunderskrift förälder 

__________________________________________________________ 

Namnunderskrift förälder 

  

mailto:karin.engdahl@mdh.se
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Bilaga 2- Intervjuguide 

Semistrukturerad barnintervju. Papper och pennor att använda under tiden.  

Börja med att presentera ämnet för barnet: 

Jag behöver er hjälp! Berätta om att jag vill veta hur de upplever rörelse, vad gör de, hur 
känns det, vem bestämmer. 

De får när som helst välja att gå därifrån, ingen kommer veta att det är du som svarat på 
frågorna, det jag spelar in kommer att raderas, så ingen annan kommer att höra det 
(Forskningsetiska kraven). 

Begreppet rörelse menar vi är när det finns en planering runt aktiviteten t.ex. en lek med 
regler, ett Rörispass osv. När fröknarna säger att nu ska vi ha Miniröris, eller när fröknarna 
föreslår att ni ska leka en lek. Frökenstyrt/på lärarnas initiativ. 

 

Vad tycker du att Rörelse är? 
 

Vad gör du för att röra på kroppen så att du blir varm/svettig/trött? 
 

När du och dina kompisar har Rörelse på förskolan, vad gör ni då? 
 

Vem bestämmer vad ni ska göra? Får ni vara med och bestämma? 
 

Vad vill du att fröknarna ska göra när ni har Rörelse? 
 

Varför har ni rörelse, tror du?   
 

Lär du dig någonting genom rörelse? Vad? 
 

Hur kommer ni på vad ni ska göra när ni vill röra på er? (Omformulerad fråga nr. 
4) 

 

Följdfrågor efter observation av  
aktivitet: 
 

Hur kändes det i kroppen när du rörde på dig? 
 

Vad tycker du om att röra på dig? 
 

Vad gjorde fröken i Rörelsen/leken? 
 

Hur visste du vad du skulle göra? 
 

Hur känns det nu efteråt? (Hur känns det fysiskt/psykiskt) 
 

Finns det någonting du hellre hade gjort på Rörelseaktiviteten? 
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Bilaga 3- Dokumentationsschema 

Trespaltsdokumentation av barnens agerande i rörelseaktiviteterna 

Det vi ser Det vi hör Vår tolkning 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


