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Abstrakt 

Detta examensarbete handlar om barns uppfattningar om sin egen rörelse. Anledningen till 

denna undersökning är att barn i dagens samhälle är mer stillasittande och övervikten bland 

barn har ökat. Enligt läroplanen för förskolan ska förskolan sträva mot att barn görs medvetna 

om vikten av god hälsa. Syftet med examensarbetet var att undersöka dels vad barn har för 

definition på begreppet rörelse, dels undersöka hur barn upplever rörelsen på förskolan och 

om de anser att det är viktigt med rörelse. Fjorton femåriga barn intervjuades enskilt där 

intervjun försöktes göras som ett samtal. Intervjuerna utfördes på tre olika förskolor.  Det som 

framkom genom undersökningen är att barn har skilda uppfattningar om begreppet rörelse, de 

såg rörelse som grovmotorik, finmotorik, lek och transport. Alla barn hade anledningar till 

varför man ska röra sig, men alla var inte medvetna om att det är viktigt för hälsan. Barnen 

hade många olika åsikter om sin egen rörelse under förskolevistelsen, några tyckte att de fick 

röra sig för lite, några för mycket, men många skulle vilja röra sig mer. Alla barnen var 

överens om att det var utomhus de kunde få riktigt utlopp av grovmotoriska aktiviteter och att 

inomhusvistelsen var begränsad till finmotorik, dels lokalmässigt och dels för att pedagoger 

ville ha en lugn miljö inne. Den organiserade fysiska aktiviteten i form av gymnastik fanns på 

alla förskolorna, men barns uppfattningar om varför det fanns på schemat skildes åt.  

Nyckelord: barns uppfattningar, fysisk aktivitet, förskola, rörelse. 



Förord 

Vårt intresse för barns rörelse har växt fram under vår utbildning till lärare. 

Att vi valde att ta barnens perspektiv beror på att vi tycker att barns röster 

allt för ofta glöms bort, forskningen inriktar sig för det mesta på pedagoger och 

andra vuxnas åsikter. Vi upplevde att utbudet av forskning kring barns rörelse i 

förskolan var mager, men forskning ur barns synvinkel upplevde vi ännu tunnare. 

 

I vårt arbete har vi valt att vara lika delaktiga i alla moment då vi tror att det 

passar oss och att vi på det viset får bäst resultat. Allt arbete utom 

intervjuerna har vi utfört tillsammans och på så vis har vi båda varit lika 

involverade i de olika arbetsmomenten. Intervjuerna delade vi på oss för att få 

den bästa intervjusituationen, för att vi anser att om vi är två som intervjuar 

ett ensamt barn hamnar barnet i underläge i förhållandet till oss. Vi tror att 

barnet då det är ensamt med en vuxen vågar mer. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de förskolor som vi har genomfört våra intervjuer 

på. Ett speciellt tack till alla barn som varit villiga att ställa upp, men även ett 

stort tack till föräldrar och personal! 

 

Anki  Pettersson 

Ester Davidsson
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1. Inledning 

I Sverige är uppemot en femtedel av barnen överviktiga eller feta och antalet personer med 

kraftig övervikt eller fetma har fördubblats under de senaste 20 åren. Statens folkhälsoinstitut 

(2005) hävdar att skälet till detta är bland annat att vår vardagsmotion har minskat. På grund 

av den moderna stillasittande livsstilen och det extrema kroppsidealet visar forskning att 

fysisk aktivitet och hälsokunskapen är ytterst viktig idag (Huitfeldt, Bergström, Tärnklev, 

Huitfeld & Ågren 1998). I Läroplanen för förskolan (Lpfö-98)(Utbildningsdepartementet, 

1998) står det skrivet att ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av värna om sin hälsa 

och sitt välbefinnande” (s. 13). Ahlquist, Klinta, och Sundstedt (1990) menar att barn har ett 

stort rörelsebehov och inom förskoleverksamheten skulle det kunna finnas möjlighet att 

tillgodose detta behov. Förskolan kan ge barnen tillfällen att använda sin kropp och sina 

sinnen, vilket i sin tur leder till att barnen lär sig att förstå sin omgivning. Förskolan då den 

främjar rörelse bidrar till att barns inlärning blir bättre menar Nordlund, Rolander och Larsson 

(1998) och barns inlärning sker med hela kroppen och inte bara i huvudet, de hävdar också att 

inlärning sker i samspel med andra. Enligt Niss och Söderström (2006) gynnar rörelse den 

sociala förmågan och detta håller Grindberg och JagtØien L. (2000) med om som anser att 

barns samarbetsförmåga ökar med rörelse. De ser även att självförtroendet ökar hos barn som 

genom rörelse fått en bra kroppsuppfattning och kroppskontroll. 

Den vardagliga rörelsen som att cykla eller gå till förskolan har minskat enligt Redelius 

(2004). Att vara ute och ägna sig åt spontana rörelser, som att träffas och spela fotboll 

tillsammans, har också minskat och har ersatts av dataspel och andra stillasittande aktiviteter. 

Förskolan har en stor möjlighet att påverka barns rörelse då man möter 97 % av alla fyr- och 

femåringar (Skolverket 2007). Pedagoger har en viktig roll i detta då det är de som hjälper till 

och lägger en grund med goda vanor, hävdar Niss och Söderström (2006). 

I förskolan används inte begreppet Idrott och hälsa, utan rörelse, enligt Grindberg och 

JagtØien L. (2000). Rörelse inom förskola är med andra ord benämningen för fysisk aktivitet. 

Danielsson, Auoja, Sandberg och Jonsson (2001) talar om fysisk aktivitet som en viktig 

skyddsfaktor mot ohälsa och de anser att barn bör få en tillgång till rörelseintensiva miljöer 

både ute och inne. Rörelse är också en del i den totala läroprocessen vilket enligt Niss och 

Söderström (2006) gör att rörelsen bör genomsyra förskolans verksamhet.  
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Lpfö- 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) bygger på en interaktiv och relationell syn på 

lärande enligt Johansson & Pramling Samuelsson (2003), vilket innebär att barn lär sig genom 

att vara aktiva och genom relationen mellan den värld hon/han känner till och det egna jaget. 

Danielsson m fl (2001) menar att det är kroppen som förstår först, kroppen kommer ihåg och 

är viktig för inlärning av nya färdigheter och den lagringen förloras aldrig. De menar att 

hjärnans utveckling påverkas av barnens grovmotoriska rörelser, ju mer utsatt den blir för 

utmaningar av det sensomotoriska slaget desto mer utvecklad blir den i vuxen ålder. Ett barn 

som får sitt rörelsebehov tillfredställt blir enligt Danielsson m fl (2001) mer koncentrerat och 

mer motiverat till inlärning.    

 

1.1 Problemformulering 

Människans kropp är byggd för rörelse, men dagens alla tekniska hjälpmedel, bl.a. hissar, 

mobiler, tv och datorer, har bidragit till att den naturliga rörelsen försvunnit från vår vardag, 

hävdar Redelius (2004). Detta befästs av Bogren och Mogren (1993) som redan på nittiotalet 

menade att barnens lekmiljöer har förändrats på ett katastrofalt sätt och barnen har blivit mer 

stillasittande. Under vår tid ute på olika förskolor har vi sett att personal ofta säger till barnen 

att inte springa inne, leka lugnare och vara tysta, allt för att det inte ska vara stimmigt inne. 

Höglind och Simonsson (2007) menar att pedagoger prioriterar rörelse utomhus då de tycker 

att det blir alldeles för stökigt inomhus om barnen får röra sig fritt. Det är inte alltid möjligt 

för barnen att gå ut när de har mycket spring i benen, vilket verkar bero på att ingen personal 

”kan” följa med ut. Detta kan vara en ren planeringsfråga menar Grindberg och JagtØien L. 

(2000). En ändring av scheman och ny planering kan ge barn möjlighet att vara spontana och 

kunna gå ut när de vill. Att verksamheten är flexibel och verkar för spontanitet är viktigt för 

barns utveckling hävdar Niss och Söderström (2006). Barn måste behålla sin rörelseglädje för 

att kunna utvecklas på ett bra sätt. Denna glädje kan bibehållas om den organiserade rörelsen 

utgår ifrån barnens värld, enligt desamma. Men hur ska man kunna utgå ifrån barnens värld 

om man inte vet vilken den är? Doverborg-Österberg och Pramling (1985) menar att för den 

som är intresserad av barns värld faller det sig naturligt att fråga barnen hur de tänker vilket är 

viktigt för att kunna utveckla det pedagogiska arbetet. 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Huvudsyftet med examensarbetet är att kartlägga hur en grupp 5-åringar uppfattar begreppet 

rörelse. Vi ska undersöka hur barnen uppfattar sin egen rörelse under förskolevistelsen och 

om de anser att det är viktigt att röra på sig.                                                                                                                                                      

 

Vad har barn för definition på begreppet rörelse? 

Varför/varför inte, anser barn att det är viktigt att röra sig?  

Hur ser rörelsen ut på barnens förskolor, ur deras perspektiv?  

 

1.3 Disposition 

Det första kapitlet som är benämnt Inledning börjar med en kort bakgrund som ligger till 

grund för uppkomsten av detta examensarbete. Därefter behandlas arbetets problem-

formulering som mynnar ut i syfte och frågeställningar. Härefter tas olika definitioner av 

rörelse upp.  

Kapitel två är en sammanställning av den lästa litteraturen. Kapitlet är indelat i kortare avsnitt 

som vardera berör ett område inom begreppet rörelse. 

Det tredje kapitlet, Metod börjar med en genomgång av den teorin som arbetet har inspirerats 

av.  I avsnittet som följer står det skrivet om vilka metoder som använts i arbetet, därefter 

fortsätter kapitlet med en redogörelse av forskningsprocessen.  

I det fjärde kapitlet analyseras resultatet. Det är uppdelat i tre teman, som i sin tur är uppdelat 

i olika kategorier. Varje tema berör varsin forskningsfråga och kategorierna är barns tankar 

uppdelat utifrån deras uppfattningar.  

Det femte kapitlet har benämnts Diskussion och är uppdelat i två underrubriker. I det första 

avsnittet diskuteras metoderna som använts i examensarbetet, det andra är en diskussion om 

resultat och analys.   

Det sista kapitlet består av de slutsatser som dragits av arbetet.  Här finns även pedagogiska 

implikationer och förslag till fortsatt forskning.  
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1.4 Definitioner av begreppet rörelse 

Malmström, Györki och Sjögrens (2002) definition av rörelse är att man ändrar läge eller 

ställning, det kan vara en kroppsrörelse, fart eller aktivitet.  Enligt Wikipedia (2007) är rörelse 

att en kropp eller ett fysiologiskt objekt ändrar position. Swartling Widerström (2005b) menar 

att rörelse är en förflyttning av kroppen från en ställning till en annan och det gäller alla 

enskilda kroppsdelar, t.ex. att armen lyfter upp en kaffekopp. Denna förflyttning av 

kroppsdelar kan beskrivas på olika sätt, som en biologisk företeelse, eller rörelse som en 

intensionell företeelse. Den första innebär att rörelsen ses som en ren fysiologisk aktivitet, ett 

inomkroppsligt perspektiv, medan det andra synsättet inte bara ser till det inomkroppsliga, 

som styrka, rörlighet och koordination, utan även till känsla, tanke och kommunikation.  

Enligt Grindberg och JagtØien L. (2000) benämns fysisk aktivitet och hälsa som rörelse i 

förskolan, vilket är att jämföra med skolans ämne Idrott och hälsa. I det här examensarbetet 

ses rörelse inom förskolan som all form av fysisk aktivitet, när barnen hoppar, går, springer, 

cyklar, leker fysiskt aktiva lekar, åker pulka osv.  
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Styrdokument 

I Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 1998) finns det strävansmål som förskolan skall arbeta 

mot. I ett av målen står det skrivet att förskolan sträva efter ”att varje barn utvecklar sin 

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna 

om sin hälsa och sitt välbefinnande (s.13)”.  I FN:s konvention om barnets rättigheter (1989), 

erkänner konventionsstaterna barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa (artikel 24) och de 

erkänner även barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder 

(artikel 31). För att barnen ska uppnå bästa hälsa och utvecklas inom alla plan krävs det enligt 

Grindberg och JagtØien L. (2000) att barnen får allsidig rörelseerfarenhet, det blir då 

förskolans ansvar att ge barnen möjlighet till rörelse. I Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 

1998) står det att förskolan ska sträva efter ”att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och 

sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, 

bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (s.13). Grindberg och JagtØien L. (2000) 

betonar vikten av rörelse, för om barnet känner till sin egen kropps rörelsemöjligheter kan det 

utveckla en sund själ i en sund kropp. 

Rörelse är viktigt för barns utveckling. Alla barn är unika, de utvecklas i sin egen takt, menar 

Danielsson m fl (2001). Lpfö -98 talar om att barnet ska mötas utifrån dess förutsättningar och 

behov och Niss och Söderström (2006) anser även de att förskolan ska utgå från barns olika 

utvecklingsnivåer och intressen.  

 

2.2 Rörelsens betydelse för barnet 

``Genom rörelse får barnen erfarenheter och utvecklar en förståelse för hur de kan göra 

världen till ett härligt ställe att vara på´´ 

                                                              (JagtØien L., Hansen & Annerstedt 2002, s.22) 

Nordlund, Rolander och Larsson (1997) hävdar att barnens inlärning inte bara sker i huvudet, 

utan i hela kroppen och i samspel med andra. I Swartlings Widerströms doktorsavhandling 

(2005a) skriver hon att barn som får sitt behov av lek och rörelse tillgodosett får en starkare 

självkänsla, lär sig uttrycka känslor och sinnesstämningar och utvecklar sin kreativa och 

estetiska känsla. Raustorp (2004) nämner i sin bok tre anledningar till varför fysisk aktivitet är 
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viktigt. Hans första skäl till detta är att man blir friskare. Även Niss och Söderström (2006) är 

inne på det här området, då de skriver att barn behöver rörelse för att bli starka och orka bära 

upp sin kropp. Nordlund m fl (1997) tar upp att genom fysisk aktivitet ökas uthålligheten och 

JagtØien L. m fl (2002) menar att barn behöver rörelse för att orka med vistelsen på förskolan. 

Raustorps (2004) andra anledning till att rörelse är betydelsefullt, är att barn lär sig hela tiden, 

men för att kunna koncentrera sig är det viktigt med en väl fungerande motorik. Här menar 

Niss och Söderström (2006) att barnen genom rörelse inte bara utvecklar sin motoriska 

förmåga, utan även balanssinnet. Vilket i sin tur är grundläggande för att barnen ska kunna 

organisera sina sinnesintryck.  Även Sandborgh Holmdahl (1988) menar att koncentration och 

uppmärksamhet påverkas positivt av rörelse. Hon pekar på att ett av problemen som kan 

uppstå om finmotoriken inte är tillräckligt utvecklad är att hålla en penna utan att få 

spänningar. Enligt Niss och Söderström (2006) utvecklas barns motorik om de får röra sig, då 

främst grovmotoriken. Eftersom finmotorikens utveckling påverkas av grovmotoriken, behövs 

rörelse även för att komma ifrån problem med finmotoriken, enligt Mellberg (2000). 

Raustorps (2004) tredje anledning är att barngruppen blir lugnare, för om barnen inte får 

utlopp för sin rörelseglädje och överskottsenergi, finns risken att de blir oroliga, aggressiva 

och rastlösa. Grindberg och JagtØien L. (2000) skriver om fysisk aktivitet som en källa till 

glädje, som även har betydelse för barnens självuppfattning. Rörelse har enligt dem även 

betydelse för barnens kroppsuppfattning och kroppskontroll, vilket är viktigt för inlärning av 

begrepp och färdigheter. Niss och Söderström (2006) menar att en bra kroppsuppfattning även 

viktigt för barnens självförtroende. 

Niss och Söderstörm (2006) hävdar att motoriska aktiviteter bidrar till social träning och 

Grindberg och JagtØien L. (2000) menar att barnens samarbetsförmåga ökar med rörelse. 

Huitfeldt m fl (1998) anser att rörelsen inte bara är viktig för den sociala utvecklingen, utan 

även för den kognitiva utvecklingen. 
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2.3 Förskolan och rörelse 

Niss och Söderström (2006) anser att barnen behöver bra vuxna förebilder i sina pedagoger, 

som uppmuntrar dem att lägga en bra grund med goda vanor, som ser till att de varje dag får 

möjlighet till att röra sig och arbeta med sin kropp. De menar att det är pedagogernas uppgift 

att se till att barnen genom lekar och andra aktiviteter får möjlighet att stimulera den 

motoriska utvecklingen. På förskolan har pedagogerna enligt Grindberg och JagtØien L. 

(2000) hand om barnen under den bästa tiden på dygnet. Barnen är glada, pigga och utvilade, 

vilket gör dem vakna för nya utmaningar. Dagsljuset underlättar utevistelse, vilket ger goda 

möjligheter till fysisk utlevelse. Det är viktigt att den fria rörelsen uppmuntras och att 

verksamheten inte styrs för mycket. Grindberg och JagtØien L. (2000) menar även att rörelsen 

ska vara en grund för två saker i förskolan, dels som ett positivt innehåll och dels fungera som 

stöd i olika former av pedagogiskt arbete. Barnens naturliga rörelseglädje kan pedagoger, 

enligt Niss och Söderstöm (2006), ta tillvara på och använda till att medvetet träna barnens 

grundrörelser. Pedagogerna har stor möjlighet att uppmuntra barnen i deras naturliga rörelser 

och hjälpa dem att utveckla dessa. Några exempel som de ger är att pedagogerna kan sitta vid 

rutschkanan och ta emot barnen när de kommer ner och uppmuntra dem till att gå upp för 

trapporna ytterligare en gång, ta upp dem i famnen och snurra dem när barnen kommer 

springande och på fler sätt skapa miljöer som stimulerar barnens rörelseglädje.  

Ahlqvist m fl (1990) menar att det är genom den fria leken som barns rörelsebehov tillgodoses 

bäst. Enligt Lillemyr (2002) finns det olika kategorier av lek som med barnens ålder 

utvecklas. Han delar upp dem i följande grupper: 

 Sensomotorisk lek eller funktionslek, en handling eller funktion som barnen tycker om 

och upprepar. 

 Rollek, där barnen antar en roll eller flera, det kan vara ett eller flera barn som leker i 

samspel.  

 Regellek, det viktigaste är reglerna och ofta samspelar flera barn. 

 Rörelselek och våldsam lek, i dessa lekar är rörelse det mest centrala. 

 Konstruktionslek, en lek där barnen utvecklas genom att experimentera med föremål 

t.ex. bygga med klossar.  

Swartling Widerström (2005b) har, vilket tidigare nämnts, två sätt att se på rörelse, antingen 

som ett rent fysiologiskt fenomen eller som ett fenomen som kopplas samman med tanke, 

känsla och kommunikation. Det senare synsättet närmar sig leken, då särskilt rörelselek. 
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Leken är enligt Lillemyr (2002) en social företeelse och arena för kommunikation. I leken 

tränas barns motorik och alla sinnen har möjlighet att utvecklas hävdar Niss och Söderström 

(2006).  I Lpfö- 98 (Utbildningsdepartementet 1998) står det att leken är viktig för barns 

utveckling och lärande. Niss och Söderström (2006) menar även att genom lek stimuleras 

fantasi, inlevelse samt kommunikation och det är genom lek barn bearbetar upplevelser, 

känslor och erfarenheter. 

Många av rörelsens positiva effekter kan barnen även få vid lek, speciellt vid rörelselek, enligt 

Mellberg (2000). De får en medvetenhet om sin egen kropp, ett bra samband mellan kropp 

och sinnen samt säkerhet i kroppsrörelser. Genom rörelselek utvecklas barnens begreppsvärld 

och barnen får en god fysik. Mellberg (2000) skriver även att barnen genom rörelselek lär sig 

att fungera bättre i samspel med andra.  

 

2.4 Barns uppfattningar om begreppet rörelse i tidigare forskning 

Magnusson och Westermark Haraldsson (2007) gjorde en undersökning för att få en tydligare 

uppfattning om hur barn och pedagoger upplever mängden fysisk aktivitet i förskolans och 

skolans vardag. De har intervjuat barn och pedagoger samt gjort observationer som de sedan 

ställt mot varandra. Genom att fråga barnen om de tyckte att det var mycket lek i förskolan 

ansåg de att de fick svar på om barnen tyckte att de rörde sig mycket. Deras resultat pekade på 

att de flesta barnen på förskolan tyckte att de rörde sig mycket, vilket överensstämde med 

både de undersökta pedagogernas åsikter och undersökarnas observationer.  Höglind och 

Simonsson (2007) gjorde i sitt examensarbete en undersökning om lek i förskolors lekhallar 

och de menar att barnen tycker det är roligt att röra sig. I deras slutsats skriver de att 

lekhallarna inbjuder till rörelse men ytan är begränsad av bl.a. matbord.  

Som en del av Skola-Idrott-Hälsaprojektet (se nedan) gjordes en undersökning om vad ämnet 

Idrott och hälsa innebär enligt elever i årskurs fem (Larsson, 2004). Eleverna anser att ämnet 

är roligt, men det är inget riktigt ämne. Enligt eleverna är ämnet viktigt, men inte för att det är 

roligt, utan för deras hälsas skull. Barnen satte även ämnet i relation till andra ämnen, då det 

var viktigt för att andra ämnen skulle gå bra. Han kom även fram till att eleverna ser de olika 

idrottsliga aktiviteterna som målet inom Idrott och hälsa, inte som ett sätt att nå målen i 

kursplanen. För eleverna är det görandet som är viktigt på Idrott och hälsa lektionerna, inte 

lärandet. Inom Matematik och Svenska kunde eleverna på ett annat sätt tala om vad de skulle 
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lära sig, men inom Idrott och hälsa handlade det för eleverna till största del om att lära sig 

utöva aktiviteter, för att kunna utöva dem på fritiden. Eleverna utgår igen från att det viktiga 

är att utöva olika aktiviteter. 

 

2.5 Sammanfattning av SIH – projektet 

SIH står för Skola – Idrott – Hälsa och är ett omfattande och flerårigt projekt som flera 

forskare deltog i, där barn och ungdomars fysiska aktivitet, fysiska prestationsförmåga och 

hälsotillstånd studerats och kartlagts (Engström, 2004b).  År 2004 skrevs en slutrapport i 

Svensk Idrottsforsknings temanummer.  

Under detta projekt kom Redelius (2004) fram till att Idrott och hälsa är ett viktigt ämne, som 

kan stärka barnens tro på sig själva och sin egen förmåga. Om man börjar med rörelse tidigt 

läggs en viktig grund för ett livslångt intresse för fysisk aktivitet.  Även Nyberg och Tidén 

(2004) tar upp betydelsen av hur lek och idrott upplevs, barn med god motorik har ett större 

självförtroende och tillit till sin kropp och dess förmåga, som i sin tur har betydelse i 

umgänget med andra barn. Forskning har enligt Redelius (2004) visat att antalet barn som inte 

ägnar sig åt fysisk aktivitet har ökat. Det är inte bara den organiserade aktiviteten, utan även 

den spontana och vardagliga rörelsen, som t.ex. att cykla, promenera eller att en grupp med 

barn träffas och spelar fotboll tillsammans, som har minskat. 

SIH–projektets medicinsk–fysiologiska undersökningar har visat att andelen barn med 

övervikt och fetma har ökat. Fetman kan i sin tur enligt Ekblom och Ekblom (2004) ge 

psykiskt lidande och socialt handikapp.  De som är överviktiga som barn löper större risk att 

ha övervikt som vuxna.  Men enligt Nyberg och Tidén (2004) kan tidig rörelseträning ge, 

även barn med övervikt, en god rörelseförmåga och de ser en tidig motorisk träning som en 

investering för framtiden. De rörelser som befästs tidigt i livet finns kvar i vuxen ålder och 

påverkar hur fysiskt aktiv man är. Finns det en god grund med motoriska rörelser leder det till 

mer fysisk aktivitet.  Engström (2004a) menar att en allsidig motorisk kompetens är en 

förutsättning för att kunna åtnjuta ett aktivt liv.  

En rättighet för alla barn borde vara att få vara fysiskt aktiv och få delta i idrottslig 

verksamhet, skriver Engström (2004a) och då är skolan ett självklart forum för detta, eftersom 

alla barn möts där. På förskolan finns nästintill samma möjlighet, för även om inte alla barn 

går i förskolan, så gör 97 % av alla fyra till femåringarna det enligt Skolverket (2007).   
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Paradoxalt nog enligt Engström (2004a), är att ”ju säkrare kunskaper vi får om den fysiska 

aktivitetens hälsomässiga betydelse, desto angelägnare tycks vi vara att minska våra fysiska 

ansträngningar såväl i hemmet som under arbete ”(s.4). 
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3. Metod 

I valet av datainsamlingsmetod valdes en kvalitativ metod. Detta för att en kvalitativ 

undersökning syftar enligt Larsson (2002) till att ge beskrivningar, nyanser och djup, medan 

en kvantitativ söker antal, som Persson (2007) hävdar kan uttryckas i tal och mängd. 

Kvalitativ forskning försöker enligt Larsson (2002) se hur människor uppfattar begrepp och 

hur det påverkar deras verklighet. I detta examensarbete lämpar det sig då bättre med en 

kvalitativ ansats än med en kvantitativ, eftersom vi vill veta hur barn uppfattar begreppet 

rörelse. Larsson (2002) menar att om studiens avsikt är att beskriva och kartlägga hur olika 

människor uppfattar och ser på olika begrepp eller fenomen är intervjuer att föredra. 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

I vårt arbete har vi en fenomenologisk ansats. Fenomenologin är inte något enhetligt, den 

finns i olika inriktningar enligt Bengtsson (2005) och även Alerby (1998) menar att det inte 

går att göra fenomenologin rättvisa när man beskriver den som en sammanhållen riktning, 

utan de talar istället om en fenomenologisk rörelse.  Bengtsson (2005) hävdar att det som alla 

förgreningar inom fenomenologin har gemensamt, är att de går tillbaka till sakerna själva, 

vilket inom fenomenologi är fenomen. Ordet fenomenologi kommer från grekiskans 

phainomenon, det som visar sig och logos, lära. Enligt Filosofilexikonet (1988) betyder 

fenomenologi just läran om det som visar sig. Malmström m fl (2002) talar om världen som 

den framstår i våra sinnesintryck och enligt Kvale (1997) förutsätts det inom fenomenologin 

att den relevanta verkligheten är, vad människor uppfattar att den är.  

För att förklara fenomenologin använder sig Alerby (1998) av följande beskrivning. Om vi ser 

ett bord ur en speciell vinkel, då vi bara ser två ben, har vi ändå en inre uppfattning om att det 

finns ytterligare två ben. Med detta vill hon säga att alla människor har en inre uppfattning av 

ett fenomen. Denna uppfattning grundar sig på tidigare erfarenheter som människan använder 

då hon betraktar sin livsvärld, enligt Bengtsson (2005).  

Larsson (2002) beskriver fenomenologin, som att den tar utgångspunkt ur den enskilda 

människans upplevelse i sin omgivning.  För att beskriva detta, att varje människa har en 

personlig uppfattning som grundar sig på deras erfarenheter, tar vi hjälp av en berättelse. Tre 

blinda pojkar fick för första gången träffa en elefant. Den första pojken närmade sig elefanten 

framifrån och lekfullt lyfte elefanten upp honom med snabeln. Nästa pojke kramade istället 
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om elefantens ben. Den tredje pojken vågade sig inte in till elefanten, utan fick känna på 

elefantens svans genom stängslet. De tre pojkarna fick väldigt olika erfarenheter med sig från 

det här mötet. Den första pojken tyckte det var som att omslingras av en orm, den andra tyckte 

det var som att krama ett stort träd medan den sista pojken sa att elefanten var som att dra i 

överkastet från en hög slottssäng. Alla pojkarna hade träffat samma elefant, samma fenomen, 

men de hade fått med sig varsin inre syn.  

Inom fenomenologin studeras förhållandet mellan fenomenet, i detta fall rörelse, och på vilket 

sätt fenomenet uppfattas, vilket blir hur barn uppfattar rörelse. Då målet inom fenomenologin 

är, enligt Gunnarsson (2002), att beskriva en upplevelse hos informanterna utan 

förvrängningar och utan att leta efter dolda budskap, kommer vi att försöka beskriva vad 

informanterna säger, inte vad vi tror de menar.  

 

 3.2 Urval 

När barn intervjuas tror vi att det är lättare att få dem att öppna sig för personer som de 

känner, därför valde vi tre förskolor där vi haft vår vfu/arbetat, som båda ligger i en kommun i 

sydvästra Sverige. Med vfu menas den verksamhetsförlagda utbildning som lärarstudenten har 

under sin utbildning, då hon är ute på skolor/förskolor och praktiskt får erfara 

skolverksamheten. 

Fjorton femåringar intervjuades, varav två var pilotintervjuer, och ingen hänsyn till faktorer 

som kön, etnicitet, boendeform m.m. togs, då de är irrelevanta i detta examensarbete. Vi 

skickade ut informationsblad (se bilaga 1) till alla femåringarnas föräldrar på förskolorna, för 

att vara säkra på att få in tillräckligt många godkännande till intervjuerna. Ett visst bortfall av 

barn blev det dels på grund av att alla föräldrar inte gav sin tillåtelse till att vi skulle intervjua 

barnen och dels för att vi inte intervjuade alla som vi fick godkännande till att intervjua. 

Informanterna har vi behandlat konfidentiellt genom att vi har fingerat namnen på barnen och 

aldrig namngett förskolorna.  
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3.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden i detta examensarbete har varit kvalitativa barnintervjuer. 

Intervjuerna har utgått ifrån en intervjuguide (se bilaga 2) som bestått av tre huvudområden 

där varje område berör en av forskningsfrågorna. I det första temat undersöks vilken 

definition barnen har på rörelse. Tema tvås frågor, syftar att få reda på om barnen har 

förståelse för vikten av rörelse och det tredje och sista temat undersöker hur rörelsen ser ut på 

förskolorna ur barnens perspektiv. 

I valet mellan grupp och enskilda intervjuer valdes enskilda, då vi tror att det är lättare att få 

alla barn att komma till tals. Fördelen med gruppintervjuer är enligt Doverborg-Östberg och 

Pramling(1985) att de olika informanterna kan väcka nya frågor hos varandra. När man 

intervjuar barn ses istället fördelen att enskilda intervjuer gör det lättare att se alla barn och få 

varje barn att utveckla sina tankar. Doverborg-Östberg och Pramling (1985) menar att barnen 

även kan få känna sig speciellt utvalda om de får gå iväg ensam med en vuxen, då de i vanliga 

fall är vana vid att konkurrera om de vuxnas uppmärksamhet, vilket kan göra dem mer 

positivt inställda till intervjun och ge dem större motivation till att svara på frågorna. De 

menar också att genom enskilda intervjuer går det lättare att få fram hur det enskilda barnet 

uppfattar eller förstår ett fenomen och vilken variation det kan finnas inom en barngrupp.  

 

3.4 Procedur 

Det första vi gjorde var att ta kontakt med två förskolor och frågade dem om tillåtelse för att 

få göra en undersökning på deras förskola. Under det samtalet bestämdes även en tid när vi 

skulle få komma till dem och informera om vårt arbete. Vid det besöket gick vi dit 

tillsammans för att kunna presentera oss och ge personalen ett ansikte på oss båda. När vi var 

där lämnades informationsblad (se bilaga 1) till pedagogerna och vi bad dem dela ut de till de 

berörda föräldrarna. Informationsbladen bestod av två delar, en del med information om 

examensarbetet och en del där föräldrarna kunde ge sitt medgivande till intervjuerna. När de 

första svaren kommit in, gjorde vi varsin pilotintervju.  Av praktiska skäl kunde inte 

intervjuerna göras på båda förskolorna samtidigt, utan första pilotintervjun gjordes på en 

förmiddag och den andra på eftermiddagen. Då den första pilotintervjun var gjord gicks den 

igenom för att se vad som var bra i intervjuguiden (se bilaga 2), vad som kunde tas bort eller 

göras om. Efter andra pilotintervjun gick vi återigen igenom intervjuguiden.  I stort fungerade 

intervjuerna bra, de korrigeringar som gjordes var omformulering av några frågor, någon 
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fråga togs bort och andra tillkom. Ändringarna gjorde att frågorna blev lättare för barnen att 

förstå och de fick därmed lättare att svara. Under pilotintervjuerna formulerade vi ofta om 

frågorna i samtalet, efter redigeringarna behövdes inte det lika ofta. 

Vi använde oss av enskilda intervjuer och vi började med att intervjua 4 stycken 5-åriga barn 

var. Intervjuguiden är uppbyggd efter tre teman, vi såg temana som områden som vi ville gå 

igenom, det viktiga var alltså inte att få svar på alla frågor utan att ha samtalat om de tre olika 

temana. Intervjuguidens frågor använde vi endast som stöd under samtalet. Intervjuerna 

dokumenterades genom inspelning på diktafon, om barnen har svarat med kroppen, t.ex. 

nickat, skakat på huvudet eller ryckt på axlarna, har vi under intervjun till viss del antecknat 

och vi har även upprepat mycket av det barnen sagt kroppsligt och verbalt. Barnen fick under 

intervjuerna även rita, dels på ett svarspapper (se bilaga 3) och dels fritt på vita A4-papper. 

Teckningarna används endast för att vi ska kunna prata kring dem och på det viset underlätta 

samtalet. Vi analyserade inte det som barnen ritade.  

På förskolorna valde vi enskilda och för barnen välkända rum då Doverberg-Östberg och 

Pramling(1985) menar att valet av plats under en barnintervju är minst lika viktigt som 

formuleringarna av frågor. Platsen ska vara lugn, så barnen kan koncentrera sig och inte tappa 

intresset och miljön ska vara välkänd för barnen så att de kan känna sig trygga. En annan 

viktig faktor för intervjun är valet av tidpunkt på dagen. För att få ut så mycket som möjligt av 

samtalet är det enligt Doverberg-Östberg och Pramling (1985) viktigt att barnet är mätt och 

piggt. Barnet får inte heller bli avbrutet i sin lek. Vi har därför gjort alla våra intervjuer vid 

åtta-niotiden, då barnen ganska nyss ätit frukost och inte har hunnit bli trötta av dagens 

påfrestningar. Vi har även varit noga med att fråga barnen om de vill ställa upp på att bli 

intervjuade vid just det tillfället.   

Barnen pratade ofta med kroppen och ibland otydligt. För att få så precisa transkriberingar 

som möjligt gjorde vi dem därför direkt efter genomförd intervju. Vi intervjuade de 10 barn, 

med pilotintervjuerna, som vi bestämt oss för.  Men då det under den näst sista intervjun kom 

en ny vinkling av begreppet rörelse, som vi inte hade stött på tidigare hos de intervjuade 

barnen, bestämde vi oss för att intervjua fyra barn till. Då barnen som vi redan hade fått 

tillåtelse att intervju inte räckte till för alla de nya intervjuerna tog vi kontakt med ytterligare 

en förskola. Denna förskola låg i samma kommun som de andra och en av oss var sedan 

tidigare känd av barnen. Ett besök avlades, då informationsbladen lämnades ut. På denna 

förskola intervjuades de två första barnen som vi fick svar av. 
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Vid slutförda intervjuer transkriberades alla, de gicks sedan igenom temavis. I bearbetningen 

av materialet användes även pilotintervjuerna, detta kunde göras då endast analys av vad 

barnen sa och inte vad de inte sa gjordes. Skillnaden mellan pilotintervjuerna och de andra 

intervjuerna var endast att i de senare var frågorna omformulerade så att de var mer 

lättförståeliga och barnen kunde lättare svara.  

 

3.5 Analysmetoder 

Fenomenologin strävar efter att kartlägga barns uppfattningar kring ett fenomen. Doverborg-

Östberg och Pramling (1985) rekommenderar att vid kartläggning av barns uppfattningar 

använda analysmetoden beskrivningskategorier. Denna analysmetod innebär att barnens svar 

delas upp i kategorier. Varje kategori står för barnens uppfattningar, men skapas inte bara 

utifrån dem utan även utifrån hur vi tolkar dem. Det väsentliga är att lyfta fram de olika sätt 

som barnen tänker på. Analysmetoden består av två steg, där det första består av att lyssna på 

eller läsa intervjuerna ett flertal gånger, för att finna de svar som är av intresse. I det andra 

steget tolkas svaren och svaren kategoriseras. Uppfattningarna plockas alltså in i någon av de 

beskrivningskategorier som skapats. Doverborg-Östberg och Pramling (1985) menar att för att 

ha nytta av intervjun och för att förstå barn bättre, är det nödvändigt att skaffa sig en 

uppfattning och analysera det man fått veta, om det inte görs finns det risk att undersökningen 

inte leder till ny kunskap. Till viss del används även Kvales (1997) meningskoncentrering 

som innebär att kärnan i det informanten säger sammanfattas och koncentreras. Första steget 

som görs även i denna analysmetod är att läsa igenom intervjuerna flera gånger för att få en 

helhetsbild av det barnen sagt. När det första steget har gjorts och kärnan ur varje barns 

intervju har fokuserats, jämförs och sammanställs de med varandra. 

Vid analysen delades materialet först upp utefter de tre teman som vardera berörde varsin 

forskningsfråga. Tema ett kom då att handla om de olika definitioner som barnen hade på 

begreppet rörelse. Det andra temat berör vilka anledningar barnen kunde se till varför man ska 

röra på sig. Det tredje temat handlar om hur barnen uppfattar sin egen rörelse på förskolan. 

Barnens egen rörelse på förskolan är ett vitt begrepp som innehåller flera olika delar, i 

analysen delades därför detta tema in i tre underteman, för att göra materialet mer 

överskådligt. Det första undertemat handlar om mängden rörelse på förskolan, undertema två 

handlar om var barnen upplever att de rör sig mest och det tredje undertemat behandlar 

barnens upplevelser av den organiserade rörelsen.   
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I tema ett och två samt undertema tre i tema tre, delade vi in barnens svar i 

beskrivningskategorier, enligt Doverborg-Östberg och  Pramling (1985).  De andra två 

underteman i tema tre analyserade vi enligt Kvales (1997) meningskoncentrering.  

 

3.6 Etiska aspekter 

I vårt arbete har vi tagit hänsyn till några forskningsetiska aspekter. Eftersom vi har intervjuat 

minderåriga personer, började vi med att skicka ut ett dokument som vi kallat 

informationsblad (bilaga 1) till de föräldrar vars barn det varit aktuellt att intervjua. På det 

dokumentet fanns det information om oss själva och vårt arbete. Det fanns även information 

om vad barnen har för rättigheter i samband med intervjun, samt en avklippbar del att lämna 

tillbaka till förskolan, där föräldrarna kunde samtycka till att deras barn deltar i vår 

undersökning. Vid intervjutillfället har vi först frågat barnet om de vill bli intervjuade, sedan 

har vi informerat dem om att de får avbryta när de vill och att de kommer att vara 

konfidentiella. Denna muntliga information presenterade vi för barnen med ett ordval på deras 

nivå. I arbetet har vi varken namngett förskolorna eller barnen, för att försäkra deras 

konfidentiellitet.    
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4. Resultat och analys 

Resultatet som här redovisas har som tidigare nämnts analyserats i beskrivningskategorier och 

meningskoncentrering. Resultatet är uppdelat i teman, där varje tema berör en 

forskningsfråga.   

I citat ur våra intervjuer har vi benämnt intervjuaren som Inter. Barnen har fått fingerade 

namn. Då det är paus i samtalet markeras det med … . Ett överhoppat stycke i citatet markeras 

med /…/. Sådant som barn har gjort med kroppen under intervjun, som har varit relevant för 

resultatet, har vi valt att skriva kursivt.  

 

4.1 Tema 1: Vad har barn för definition på begreppet rörelse? 

I våra intervjuer fann vi att barn har väldigt olika syn på rörelse. För många barn var 

begreppet rörelse svårare än uttrycket röra på sig. Med den definition av rörelse som vi utgått 

ifrån i det här arbetet gick det att likställa ordet rörelse med att röra sig, vilket vi gjorde. Vi 

fann fyra olika kategorier, rörelse som lek, rörelse som finmotorik, rörelse som grovmotorik 

och rörelse som transport, och många barn berörde mer än en av kategorierna. Flera av 

aktiviteterna skulle kunna placeras under fler än en kategori, för att bestämma under vilken 

kategori som aktiviteten ska placeras har vi utgått ifrån hur barnen har pratat om den.  

 

4.1.1 Rörelse som lek 

En uppfattning som fanns hos barnen var jämställande av rörelse och lek. För några var deras 

spontana svar på frågan ”Vad gjorde du då? (som är att röra dig)”, att de har lekt. För andra 

kom tanken att lek är rörelse senare under samtalet. 

Inter  Har du rört dig?                                                                                                                                                   

Viola  Nickar.                                                                                                                                                                                

Inter Vad gjorde du då?                                                                                                                                                 

Viola  Lekte.                                                                                                                                                                                       

Inter  Vad lekte du med?(…) Vad lekte du med som va rörelse?                                                                        

Viola   Kuddarna 
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Leken varierar mellan barnen, det kan vara att leka i kuddarna, leka med bilar, leka med andra 

barn och leka mamma-pappa-barn. Lek kan även vara något som de inte riktigt kan benämna, 

som i följande exempel där barnet har svårt att uttrycka i ord vad det egentligen har gjort. 

Milton   Leker med mina kompisar.                                                                                                                               

Inter  Vad brukar ni leka för något?                                                                                                                                 

Milton  Vi brukar, vi brukar leka så där... vi brukar leka lite så här… aa det är

 svårt att berätta. 

 

4.1.2 Rörelse som finmotorik 

Barn upplevde rörelse på ett sätt som kan tolkas och kategoriseras som finmotoriska 

aktiviteter. Här är det ett barn som nämner att klippa. 

Inter Vad gjorde du då, när du rörde dig?                                                                                                               

Martin Eh… gjorde lite ritade.                                                                                                                                        

Inter Du ritade lite. Vad gjorde…                                                                                                                               

Martin Nej jag menade klippte. 

Andra finmotoriska aktiviteter som kom fram var att spela spel och kort, då barnen såg det 

som en rörelse att flytta på gubbar och att hålla kort. Att spela dator innebär att handen som 

håller musen rör sig, även att spela Play Station innebär att kroppen rör sig. När en bok blir 

läst används en hand till att bläddra. Pärla och rita var enligt barnen också en rörelse då 

fingrarna tillsammans med hand och arm används, denna rörelse används även vid legobygge. 

Ett ytterligare sätt att se på rörelse är att när man kör bil används händerna för att styra den.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

En synvinkel som uppkom var att grimaser är rörelser.    

Inter Har du gjort nån rörelse, eller nått som är att röra sig?                                                                                                

Milton Nä, har jag inte.                                                                                                                                                                       

Inter Finns det, vet du någon rörelse som man kan göra?                                                                                                        

Milton Nickar.                                                                                                                                                                                     

Inter Gör du det? Du kan få visa om du vill?                                                                                                            

Milton Dom är konstiga, men roliga tycker jag.                                                                                                                            

Inter Vad sa du?                                                                                                                                                                                

Milton  Det är roligare tycker jag.                                                                                                                                                          

Inter Vad är roligare?                                                                                                                                                                             

Milton Roligt, roligt är det.                                                                                                                                                           
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Inter Å röra sig?                                                                                                                                                                                         

Milton Nä det är roliga rörelser jag har.                                                                                                                                            

Inter  Jaha det är roliga rörelser, å kan du visa en rolig rörelse.                                                                                  

Barnet gör då en grimas med ansiktet för att visa sin roliga rörelse.                                                                      

/…/                                                                                                                                                                                               

Inter Vad är det å röra sig då? Vad gör man när man rör sig?                                                                             

Milton  Gör roliga miner. 

 

4.1.3 Rörelse som grovmotorik 

Den tredje kategorin som har uppkommit utifrån det barnen har sagt är ett synsätt som vi valt 

att benämna grovmotorik, de rörelser som barnen nämner här är stora.  Barnen är fysiskt 

aktiva och hela kroppen används.  

Inter Finns de nått mer som är att röra sig?                                                                                                                             

John Mmm gå.                                                                                                                                                                                

Inter  Gå.                                                                                                                                                                                                                            

John  Å jogga.                                                                                                                                                                 

Inter Jogga.                                                                                                                                                                     

John Cykla. 

En stor del av de grovmotoriska rörelser som barnen pratade om är att ta sig framåt i olika 

hastigheter som att gå, jogga och springa. Även andra rörelser som i första hand görs utomhus 

såsom att plocka löv, cykla, gunga och gräva tillhör denna kategori.  

Martin Aa, också plocka lite löv.                                                                                                                                             

Inter  Plocka löv ja, det är å röra sig.                                                                                                                                               

Martin Mm.                                                                                                                                                                                           

Inter Aa                                                                                                                                                                                                 

Martin Å så gunga.                                                                                                                                                                           

Inter Också gunga, du kommer ju på…                                                                                                                                     

Martin Å gräva. 

Ett annat sätt att uppfatta rörelse som grovmotorik är genom idrotter, där nämner barnen 

fotboll, basket och dans.  

Martin  Eller spelar basket eller lite fotboll. 
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Grovmotoriska rörelser kan även enligt barnen vara bus, sjunga och hoppa runt, hoppa i 

soffan och springa in jättefort utifrån. Att sitta på en kontorsstol, snurra och åka runt är även 

det rörelse. 

 

4.1.4 Rörelse som transport 

Uppfattningen om att rörelse är ett sätt att transportera sig fanns hos barnen. Rörelse är att åka 

till och från förskolan med bil eller cykel, att promenera på cykelvägen och gå till affären för 

att handla. 

Inter  Cykla ja. Finns det någon mer rörelse? … Du kan få visa.                                                          

Sofia  Hm… bee… nn.. gå på promenad                                                                                                  

Inter  Vad sa du? Gå på..                                                                                                                               

Sofia Promenad.                                                                                                                                      

Inter  Promenad! Ja.                                                                                                                               

Sofia Ja, på cykelvägen 

 En rörelse är även när en hjullastare transporterar grus och tippar det på en lastbil.  

 

4.1.5  Vad barn inte upplever som rörelse 

Under detta första tema kategoriseras vad barn uppfattar som rörelse, men det finns aktiviteter 

som vissa barn kunde se som rörelse, medan andra inte gjorde det. Vissa barn såg att det var 

rörelse att måla, men uppfattningen fanns också att måla inte är att utföra en rörelse.  Ett barn 

menade att när en hjullastare kör framåt gör den en rörelse medan den som sitter i den och kör 

inte utför någon rörelse.  Att gunga är enligt vissa inte att röra sig, men då man hoppar ifrån 

gungan så utförs en rörelse. Att sova var inte heller att röra sig enligt barnen. 

 

4.1.6 Sammanfattande analys 

Barnen som vi haft samtal med hade olika sätt att se på rörelse. Ur samtalen har vi kunnat se 

fyra uppfattningar som barnen hade om begreppet rörelse. Kategori ett var att jämställa lek 

med rörelse, där barnen uppfattade att leka var att röra sig, det som de gjorde kunde de inte 

alltid sätta ord på utan benämnde det istället för lek, och lek innebar för dem rörelse. Andra 

kategorin som gick att utläsa ur samtalen var rörelse som finmotorik. Det barnen pratade 
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främst om var sysselsättningar som klassas som finmotoriska aktiviteter, såsom att klippa och 

rita. Den tredje kategorin handlar om att barn ser på rörelse som grovmotorik, några av de 

aktiviteter de nämnde var cykla, springa och gå. Rörelse som transport är den sista kategorin 

som gick att utläsa ur våra samtal. I denna kategori ser barnen att röra sig som ett sätt att ta sig 

någonstans. 

4.2 Tema 2: Varför/varför inte är det viktigt att röra på sig? 

För att ta reda på det här frågade vi barnen dels om det är bra och dels om det är viktigt att 

röra sig. Det fanns barn vars första svar var att de inte visste om det var bra eller viktigt att 

röra på sig, men under samtalets gång fann vi ändå hos alla barn anledningar till varför man 

ska röra sig.   En del barn utvecklade endast sitt svar på den ena av frågorna medan andra barn 

svarade utförligt på båda. Av dem jämställde vissa barn frågorna och andra såg vikten av 

rörelse ur två olika perspektiv beroende på hur frågan ställdes. Även i detta tema har vi delat 

upp resultatet i fyra olika kategorier.  

 

4.2.1 Rörelse är bra för att hålla sig varm 

Då vi frågade barnen varför det är bra att röra sig kom synsättet fram att rörelse är bra för att 

hålla sig varm. Barnen menade att när de rör sig blir de varma, och det är därför det är viktigt 

att röra sig. Om barnen inte rör sig fryser de och om de redan är varma finns det ingen 

anledning att röra sig. 

Inter Men tycker du att det är bra att röra sig?                                                                                                                          

Simon  Jaaaa.                                                                                                                                                                                  

Inter  Det tycker du. Varför är det bra?                                                                                                                                   

Simon  För att inte bli kall. 

/…/                                                                                                                             

Inter Men om det redan är varmt  

Simon Då behöver man inte hoppa. 

 

 4.2.2 Rörelse är bra för rörelsens skull 

En anledning till varför det är viktigt att röra sig är att genom rörelse kan barnet ta sig 

någonstans. Genom rörelse kan det till exempel gå till affären eller förskolan. Rörelse kan 

även ses som att man flyttar sig någonstans, när barnet hoppar eller springer tar det sig från en 

punkt till en annan. 
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Inter Vad händer när man rör sig?                                                                                                                           

Noah Man flyttar på sig, tar sig någonstans.                                                                                                                   

Inter  Men om man hoppar på stället?                                                                                                                                                   

Noah Men man kan hoppa till ett nytt ställe. 

Rörelsen kan även ha ett egenvärde för barnet, det är viktigt att röra sig för att kunna röra sig, 

som att kunna springa. Om man inte rör sig får man bara vänta. 

Inter Tycker du det är bra med rörelse?                                                                                                                          

Martin Mm.                                                                                                                                                                                           

Inter Det är det, varför är det bra?                                                                                                                                      

Martin För att då kan man springa lite. 

/…/ 

Inter Nä, vad hände mer om man inte rör sig?                                                                                                       

Martin Mm, då får man vänta och vänta och vänta och vänta. 

 

4.2.3 Rörelse är bra för kroppen 

I denna kategori ses nyttan av rörelse ur ett kroppsperspektiv. Att röra sig gör att barnen mår 

bra, deras kropp mår bättre, konditionen förbättras och muskler bildas. Barnen menade att en 

kropp som inte rör sig mår dåligt och rörelse gör så att barnen orkar med hela dagen på 

förskolan. 

Inter Varför är det bra?                                                                                                                                                                   

Milton För det är nästan som jogga och jogga är ju bra.                                                                                                               

Inter Aa. Det är det…                                                                                                                                                                                          

Milton Man kan få mera motion om man springer. 

Barnen menade att vid rörelse lär sig barn nya färdigheter och därför är det viktigare för barn 

att röra sig än det är för vuxna eftersom de endast förbättrar sin kondition. 

Engla Då lär man sig mycket mer och man kan göra mer saker.                                                                                 

Inter Vad är det man lär sig?                                                                                                                                     

Engla Hur man kanske klättrar i träd, eller svåra spel eller pussel eller nått. 
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4.2.4 Rörelse är bra för att det är roligt 

Barnen såg rörelse som något roligt och värdet med rörelse ligger i att det är roligt. Får barnen 

inte röra sig så skulle de ha tråkigt. 

Inter Tycker du det är viktigt med rörelse då?                                                                                                               

Tyra  Nickar.                                                                                                                                                                       

Inter Det är det. Varför tycker du det är viktig?                                                                                                              

Tyra Därför att om man inte ska göra rörelse så då, då har man jättetråkigt? 

 

4.2.5 Övriga tankar om att röra sig 

Under samtalens gång dök det upp många tankar om vad som händer då man rör sig. Barnen 

pratade om vad som händer inuti kroppen vid rörelse. När man rört sig jättemycket så dunkar 

hjärtat mer än vanligt. Barn tycker det är skönt att röra sig, men vid ansträngning kan det 

ibland göra ont i bröstet.  Då barn går kan de bli trötta, men även att inte röra sig kan leda till 

trötthet, fast då en annan slags trötthet. Andra tankar som kom upp var att det kan vara lite 

dåligt att springa för det finns risk att ramla och slå sig. 

 

4.2.6 Sammanfattande analys 

Genom samtalen har vi sett att alla barn hade tankar om varför man ska röra sig, som vi 

delade in i fyra olika kategorier.  Ett sätt att se på vikten av rörelse är att barnen håller sig 

varma då de rör på sig. Detta synsätt kan bero på att då barn fryser får de tillsägelse att röra på 

sig för att bli varma och vid rörelse blir kroppen varm och svettig.  Det andra synsättet som 

framkommit under dialogerna med barnen är att med hjälp av rörelse kan barnen förflytta sig 

och rörelsen har ett egenvärde för barnen. För barnen är det viktigt att kunna röra sig för att 

kunna ta sig till affären eller förskolan. Vi såg även att barnen tyckte att det var viktigt med 

rörelse för kroppens skull, barnen såg ett samband mellan att röra sig och välmående.  

Rörelsens värde kunde också vara att det är roligt. Genom att tycka att det är roligt behålls 

rörelseglädjen och grunden för ett fortsatt fysisk aktivt liv har lagts.  Barnen kunde även se 

negativa effekter av rörelse och påtalade två faktorer som upplevdes negativt. Ett barn pratade 

om att det gör ont i bröstet vid rörelse och för att bli av med smärtan behövs vila. Andra barn 

sa att det finns viss skaderisk med att springa eftersom det är lätt att trilla och slå sig, barnet 

menade att det då är bättre att jogga eller att springa på mjuka underlag så det inte gör så ont 

att trilla.  
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4.3 Tema 3: Hur ser rörelsen ut på barnens förskolor? 

Då vi arbetat med tema tre, har vi valt att dela upp resultatet i underteman. Det första 

undertemat handlar om hur barnen upplever mängden rörelse på förskolan, hur mycket de får 

röra sig. Undertema två, Barnens egen rörelse på förskolan, handlar om hur de ser på sin 

rörelse ute och inne, vad de får och inte får göra. Tredje och sista undertemat handlar om hur 

barnen ser på den organiserade rörelsen, vilken inställning de har till den. Detta undertema har 

vi valt att kategorisera i tre kategorier utifrån det barnen har sagt. 

För att barnen skulle kunna svara på frågan hur mycket de får röra sig på förskolan användes 

ett svarspapper. På detta papper fanns en gubbe avbildad och barnen ombads måla gubben så 

mycket som de upplevde att de fick röra sig på förskolan. Då de fyllt i den mängd de ville 

pratade vi om det de hade fyllt i och vad det innebar i mängd rörelse. 

 

4.3.1 Hur mycket rör barnen sig på förskolorna? 

Det finns olika uppfattningar om hur mycket barnen får röra sig på förskolan. Att få röra sig 

lite var en uppfattning som dök upp. 

Marcus Ehh... (…) Så lite.                                                                                                                                                         

Inter Får du röra dig så lite på förskolan?                                                                                                                                   

Marcus Man får inte springa här på förskolan inte här ute, där vid köket, där kan

 man inte springa. 

Den vanligaste uppfattningen var att de upplevde att de får röra sig mycket. Det fanns även 

barn som menade att de fick röra sig hur mycket de ville. Inom bägge uppfattningarna fanns 

det en vilja att ändå för röra sig ännu mer. 

Inter Då får du måla! (…) Hur mycket får du röra dig på förskolan?                                                                              

Inter Så mycket? Barnet har målat lite på en fot.                                                                                                                                    

Simon Nä. Fortsätter måla.                                                                                                                                                                                         

Inter Hela foten?                                                                                                                                                                                             

Simon Nä. Jag får röra mig hur mycket jag vill. 

/…/ 

Inter Tycker du att du rör dig lagom mycket? Hade du velat röra dig

 mer eller mindre?                                                                                                                                               

Simon Eeh mer.                                                                                                                                                                                            
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Inter Hade du velat röra dig ännu mer på förskolan?                                                                                                                 

Simon Jaa 

Det fanns även en uppfattning hos barnen att de får röra sig för mycket. 

Inter Hela gubben. Innebär det att du får röra dig mycket eller lite på 

förskolan?                                                                                                  

Viola Mycket.                                                                                                                                                                             

Inter Mycket. Skulle du vilja röra dig mer eller tycker du det är lagom. Mer

 eller mindre?                                          

Viola För mycket.                                                                                                                                                            

Inter Mycket, du tycker du får röra dig för mycket?                                                                                                                    

Viola Ja. 

 

4.3.2 Hur rör sig barnen på förskolan? 

Var rör sig barnen mest enligt dem själva? Tre uppfattningar kom fram, en del tyckte att de 

rörde sig mest inomhus och andra tyckte att det var mest utomhus de rörde sig, tredje och sista 

åsikten som uppkom var att de rörde sig lika mycket inne som ute. Det var ingen av barnen 

som uttalade sig negativt angående utevistelsen, men däremot fanns det negativa åsikter om 

innevistelsen.  

I utomhusvistelsen dominerades rörelsen av två kategorier som vi nämnt tidigare i avsnitt 3.1, 

där vi kategoriserat barnens syn på rörelse. Rörelse som grovmotorik och rörelse som lek, var 

vanligast förekommande då de rörde sig ute. Barnen aktiverade sig främst med att cykla och 

gunga. Oplanerad lek tillsammans med en pedagog, var något som barnen nämnde som en 

aktivitet som de gjorde ute. 

Noah En gång så lekte vi att vi var grisar och Andreas (pedagog) var varg, och 

då låste vi, annars får man ju inte låsa, men det fick vi ju bara för 

Andreas va med. Han fick springa och vi fick ropa på andra och det var 

jättejobbigt. 

De tyckte det var bättre att vara ute för där fanns större utrymme att röra sig på. 

Inter Var rör du dig mest? Ute eller inne?                                                                                                                          

Engla Ute för där finns det större plats. 

/…/ 
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Inter Har ni något ställe här inne på förskolan där ni får springa och busa?                                                                 

Engla Naej. I kuddis.                                                                                                                                                                      

Inter Men i de andra rummen får ni inte springa.                                                                                                             

Engla Nej det är så litet.                                                                                                                                                          

Inter Hade du velat att det skulle vara större?                                                                                                                       

Engla Jaa.                                                                                                                                                                                      

Inter Så ni kunde springa inne också?                                                                                                                                

Engla Men ute är det ju bäst. 

För vissa barn betyder innevistelsen att de rör sig mest. Då handlar rörelsen i huvudsak om 

finmotoriska aktiviteter.  Även kategorierna rörelse som lek och rörelse som grovmotorik kom 

upp i samtalen som rörelse de gjorde inne men inte i lika stor utsträckning.  Att vara inomhus 

och röra sig innebär vissa begränsningar, utrymmet inne tillåter inte alltid grovmotorisk 

rörelse. Även barn som tycker att de får röra sig mest inne påpekar att det är ute de får störst 

utlopp för sitt rörelsebehov. 

Inter Här inne på förskolan fån ni springa och busa inomhus?                                                                                         

Sofia Nej.                                                                                                                                                                                            

Inter Nej, säger fröken till er då?                                                                                                                                              

Sofia Aa.                                                                                                                                                                                            

Inter Finns det någonstans inne där ni får springa och busa?                                                                                          

Sofia Ute.                                                                                                                                                                                    

Inter Bara ute?                                                                                                                                                                     

Sofia Ja 

Det uppkom också en allmän uppfattning om att pedagogerna uppmanar dem att vara stilla 

och lugna ned sig, då de springer och busar inne. Många utrymmen på förskolorna är inte 

tillåtna att leka rörelselekar i. På förskolorna fanns det barn som uppfattade att det fanns 

utrymmen där de kunde springa och busa, medan andra barn på samma förskolor inte delade 

denna uppfattning. Barnen upplevde att när de springer inne får de tillsägelser av 

pedagogerna.  

Inter Här inne på förskolan finns det något utrymme där ni får spinga, busa

 och göra vad ni vill?                                                                                                                                                  

Tyra Bara i hallen och ute.                                                                                                                                                        

Inter Bara i hallen och ute. Om ni skulle springa i, där ni äter, säger fröken

 någonting då?                                                                                                                                 

Tyra Mmm, då säger hon att vi inte kan springa så, då får man gå bara där.  
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4.3.3 Hur upplever barnen den organiserade rörelsen på förskolan? 

Vid frågor till barnen om de gjorde något tillsammans med sina pedagoger då de rörde sig och 

där pedagogerna bestämde vad de skulle göra, svarade en del barn att de hade gympa, medan 

andra barn svarade vet inte. När vi då frågade de barnen om de hade något som hette 

gymnastik eller idrott så svarade de ja. Då frågan om varför de har gympa ställdes, kom 3 

kategorier på svaren fram, men det fanns även barn som svarade att de inte visste. 

4.3.3.1 Gymnastik för att det är roligt  

Nästan alla barn tyckte att gympan var rolig men några av barnen ansåg även att det var det 

som var anledningen till att de hade idrott. 

Inter Brukar ni gå iväg och ha gympa? 

Emil Ja 

Inter Varför rör ni er då? 

Emil För att det är kul. 

Inter Ja, det är en viktig anledning till varför man ska röra sig, för att det är

 kul ja. Finns det någon annan anledning till varför man rör sig tror du? 

Emil Nej 

4.3.3.2 Gymnastik för att det är nyttigt  

Andra barn ansåg att anledningen till att de hade idrott var att det var bra på olika sätt. Vissa 

barn kunde precisera mer vad det var bra för och menade att gympa är bra för kroppen. 

Idrotten var även viktig för att träna sig och lära sig göra svåra saker och genom gympan kan 

man även bli stark enligt barnen. 

Inter Å har gympa. Varför tror ni att ni gör det? Varför går ni iväg till

 gympasalen och har gympa?                                                                                                                                                              

Maria Därför det är bra.                                                                                                                                                               

Inter Det är bra, varför är det bra?                                                                                                                                         

Maria För kroppen 

Gympan var även bra för att de ska få frisk luft och orka med hela dagen. 

Inter Varför gör ni den?(gympan).                                                                                                                                        

Marcus För att … ää… för att vi ska få friska luft. Och att vi ska... vi ska... vi ska

 må bra och orka med hela dan på förskolan. 
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4.3.3.3 Gymnastik för att aktivera barnen 

I den sista kategorin fanns uppfattningen bland barnen att man har gympa endast för att det 

ska vara så och andra ansåg att gympan fanns med på schemat för att barnen ska ha något att 

göra, för att de ska bli aktiverade. 

Inter Varför har Andreas gympa med er?                                                                                           

Simon Man måste ha det på dom dagarna. 

 

4.3.4 Sammanfattande analys 

Barnen hade väldigt olika uppfattningar kring mängden rörelse på förskolan. En del barn 

ansåg att de fick röra sig lite, medan andra menade att de fick röra sig mycket och ännu en 

grupp barn tyckte att de fick röra sig så mycket de ville. En vanlig åsikt som kom fram var att 

barnen ville röra sig mer, men det fanns även en åsikt om att de rörde sig för mycket på 

förskolan. I intervjuerna framkom det att de flesta barnen tyckte att de rörde sig mest 

utomhus, men det fanns även barn som ansåg att de rörde sig mer inne eller att de rörde sig 

lika mycket ute och inne. Barnen upplevde att innemiljön innebar begränsningar av rörelsen 

då utrymmena är små och fröknarna säger till dem att inte springa. Aktiviteter som inte 

innebär stora rörelser gick bra att utföra inne, men alla barnen var överens om att det är ute de 

får mest utlopp för grovmotoriska aktiviteter. Kring den organiserade rörelsen, gympan, hade 

barnen olika tankar, de såg tre anledningar till varför den finns med i veckoschemat, för att ha 

roligt, för att det är nyttigt och för att aktivera dem.  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Enligt Johanson och Svedner (2001) innebär validitet att se om resultatet stämmer med syftet, 

har det som var avsikten att undersöka blivit undersökt. I vårt fall anser vi att så är fallet. Vi 

har i resultatet svarat på våra forskningsfrågor, vilka i sin tur stämmer bra med syftet. 

Reliabiliteten avser enligt Johansson och Svedner (2001) att titta på om resultaten är 

tillförlitliga, har datainsamlingsmetoden passat undersökningen och har all datainsamling 

skett på samma sätt. Vi anser att metoden var rätt vald och vi har försökt att genomföra 

intervjuerna på samma sätt, det som däremot brister i undersökningen är vår egen förmåga att 

genomföra barnintervjuer. Eftersom vi redan inför intervjuerna funderade över tidpunkt och 

plats tror vi att de faktorerna har bidragit till resultatets tillförlitlighet. Vissa av frågorna har 

missuppfattats av en del barn, men då vi har haft ett samtal som inte styrts alltför mycket av 

frågorna har vi kunnat ställa om frågorna på ett annat sätt så att informanten har förstått.    

Under arbetets gång har vi upptäckt att intervjua barn innehåller flera fallgropar. Doverborg-

Österberg och Pramling (1985) skriver att för att utveckla en kompetens i barnintervjuer krävs 

det övning. Efterhand blev vi bättre på att intervjua, men vi har fortfarande mycket kvar att 

lära. Genom vår förbättring lärde vi oss att få ut mer av intervjuerna, vilket kan bero på att vi 

ställde frågorna på ett bättre sätt och följde upp frågorna bättre. Under analysen upptäckte vi 

att det ofta hade gått att få uttömligare svar av barnen om vi varit mer uppmärksamma och 

hade haft mer vana av barnintervjuer. Detta arbete bör beaktas med vår förmåga att intervjua i 

minnet. 

Vi vägde länge för- och nackdelarna med att vara en respektive två intervjuare med på varje 

intervju. En fördel med att vara två intervjuare är att den ena kan sitta med som observatör 

och hinna med att se minspel och kroppsspråk på ett annat sätt än den som intervjuar hinner. 

Nackdelen är att med två vuxna som sitter med i en intervju med ett barn kan 

maktförhållandet bli förskjutet, barnet blir i ett utsatt läge och kan därigenom bli osäkert och 

inte våga svara. Hade vi varit två intervjuare tror vi att vi hade mist en del av den trygghet 

som barnet har till den sen tidigare välkända personen. Fördelarna med att intervjua som 

ensam vuxen vägde tyngst, därför valde vi efter noga betänkande det. Även i efterhand känner 

vi att vårt val var bra, hade vi gjort om undersökningen hade vi gjort detta på samma sätt. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Swartling Widerström (2005b) talar om rörelse ur två synvinklar. De olika kategorierna som 

barnen pratade om går att koppla till hennes definitioner. Hon ser rörelse antingen som en ren 

fysiologisk företeelse, en förflyttning av kroppen, eller som en handling där även tanke, 

känsla och kommunikation medverkar.  I våra samtal med barnen har vi sett att en del barn 

delar på fin- och grovmotorik, vilket inte Swartling Widerström (2005b) gör, för henne är all 

förflyttning av kroppen likvärdig. Vi hade en definition av rörelse som endast innefattade 

grovmotoriska aktiviteter, barnen däremot hade en mycket bredare syn på begreppet. Barnen 

kunde i sina definitioner ta med både fin- och grovmotorik och de kunde även se rörelse som 

både en ren fysiologisk företeelse eller som en aktivitet som skedde med en intension. Barn 

som ser på rörelse som lek närmar sig Swartling Widerströms (2005b) andra sätt att se på 

rörelse, då hon kopplar samman den med tanke, känsla och kommunikation. Leka för barn är 

att röra sig och det är inte bara rörelselek där Lillemyr (2002) menar att rörelse är det centrala, 

utan barnen ser rörelse i fler av hans lekkategorier, som till exempel rollek. Även barns tankar 

om rörelse som transport går att koppla till Swartling Widerströms (2005b) definition av 

rörelse som en förflyttning, men den passar bättre in på Malmström m fl (2002) definition av 

rörelse som hävdar att det är en kroppsförflyttning, fart eller aktivitet. Det enda som inte 

passar in i någon tidigare förklaring är när barnen ser att fordon och maskiner rör sig.  

Forskning (Huitfeldt m fl 1998; JagtØien L. m fl, 2002; Niss & Söderström, 2006; Nordlund 

m fl, 1997; Mellberg 2000; Raustorp, 2004; Swartlings Widerström, 2005a) visar på många 

positiva effekter av att röra sig, flera av dem fann vi även hos barnen. Barnen menade att 

genom att röra sig mår man bättre och konditionen förbättras, som även Raustorp (2004) 

hävdar. Grindberg och JagtØien L. (2000) menar att frånvaro av rörelse leder till sämre hälsa 

och barnen såg också detta samband. Barnen ansåg att de genom rörelse lär sig nya 

färdigheter, då Niss och Söderström (2006) menar att både grov- och finmotorik utvecklas av 

rörelse, stämmer även denna tanke med forskningen. Danielsson (2001) skriver att kroppen är 

viktig för barnens inlärning av nya färdigheter. I våra samtal har en tanke om att det är 

viktigare för barn, än för vuxna, att röra sig kommit fram. Detta var för att vuxna endast 

förbättrar sin kondition, medan barnen genom rörelse växte mer och att de lär sig 

rörelsemönster som är bra att kunna när man är vuxen. Men även om flera barn kunde se att 

det är viktigt att röra sig för att kroppen ska må bra, så var det fortfarande en hel del barn som 

inte är medvetna om rörelsens vikt för kroppens välmående, vilket är ett strävansmål i Lpfö-
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98(Utbildningsdepartementet 1998).  Förskolorna jobbade aktivt med rörelse bland annat då 

de gick på gymnastik, men det var inte förtydligat för alla barnen varför de gjorde det.  

Den uppfattning om att man rör sig för att bli varm eller behålla värmen, som kom fram i våra 

samtal, tror vi grundar sig i att pedagoger och föräldrar ofta säger till sina barn att de ska röra 

sig när de fryser. En av de påtagligaste upplevelserna vid fysisk ansträngning är man blir 

varm och svettig, vi tror att det är därför som barnen så starkt förknippar det med rörelse. 

Redelius (2004) beskriver Sverige som ett samhälle där den vardagliga rörelsen minskar, trots 

detta ansåg barnen att det var viktigt med rörelse för att bl.a. kunna gå till affären, vilket vi 

tycker känns positivt. Rörelse är viktigt för att orka med en dag på förskolan, detta tycker 

barnen, men även JagtØien L. m fl (2002) hävdar att barn har ett fysiologiskt behov av att röra 

sig och stillasittande aktiviteter gör så att det spritter och smärtar i musklerna och smärtar det i 

kroppen orkar man inte med en hel dag på förskolan. Barnen såg även ett egenvärde i rörelse, 

genom att röra sig undviker de stillasittande. En åsikt som kom fram hos barnen var att det 

viktiga med rörelsen var att det var roligt. Denna uppfattning bekräftas av Niss och 

Söderström (2006) som skriver att barn tycker att det är roligt att röra sig och har en naturlig 

rörelseglädje.  

Inomhusvistelsen medförde begränsningar enligt barnen, detta styrks av Grindberg och 

JagtØien L. (2000) som menar att utevistelsen ger goda möjligheter till fysisk utlevelse. De 

barn som tyckte att de rörde sig mest inomhus, använde sig där till största del av finmotoriska 

rörelser, men menade att det var ute de fick utlopp för de grovmotoriska rörelserna. Många av 

barnen upplevde att deras inomhusvistelse begränsades inte bara av själva lokalerna utan även 

av pedagogerna, genom att de talar om för dem att ta det lugnt och inte springa inomhus. På 

de tre förskolorna våra intervjuer har ägt rum finns det enligt pedagogerna utrymmen där 

barnen får ägna sig år rörelselekar. Alla barnen uppfattade däremot inte att detta utrymme 

fanns. Vi tror att det kan bero på kommunikationsproblem mellan barnen och de vuxna. Det 

skulle kunna vara så att de barn som är rörliga ofta får tillsägelse om att de inte får röra sig 

här, utan istället gå till ”rörelserummet”. De barn som inte är lika rörelseaktiva, utan är lugna 

och stilla inomhus får inte samma tillsägelse och då inte samma information. Det kan även 

vara så att de rörliga barnen får hela tiden höra ”sitt still, sluta spring” och får då upplevelsen 

att på förskolan får man inte röra sig. I ett tidigare arbete av Höglind och Simonsson (2007) 

där pedagoger intervjuades framkom åsikten att det var bättre med lugna inomhusvistelser och 

att rörelse främjas ute. På förskolorna är det utevistelsen som ger störst möjlighet till rörelse, 
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barnen får där tillfälle till att cykla, hoppa och springa, medan de inomhus i huvudsak ägnar 

sig åt lugnare aktiviteter.  

Den organiserade rörelsen i form av gymnastik såg barnen bl.a. som ett sätt att ha roligt. 

Enligt Skola-Idrott-Hälsaprojektet (Larsson, 2004) såg elever även där det som en rolig 

aktivitet och inget riktigt ämne. Niss och Söderström (2006) menar att det är viktigt att barn 

genom rörelse har roligt, men enligt Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 1998) ska barnen 

även få förståelse för vikten av att värna om sin hälsa. Detta hade en del av barnen gjort, då de 

menade att de hade gymnastik för att det är nyttigt.  

Barnen på förskolorna hade olika åsikter kring hur mycket de ville och fick röra sig. Eftersom 

alla barn är unika hävdar Danielsson m fl (2001) att deras rörelsebehov skiftar från barn till 

barn. Som vi nämnt tidigare står det i läroplanen att barnen ska mötas utifrån deras egna 

behov och Niss och Söderström (2006) anser att barnen måste bemötas utifrån deras 

förutsättningar och intressen. Eftersom de flesta barn antingen ville röra sig mer eller mindre, 

anser vi att det på förskolorna skulle gå att göra mer för att anpassa dem efter de olika barnen. 
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6. Slutsats  

Barn har ett brett synsätt på rörelse, i begreppet lägger de in flera aspekter. De kan se rörelse 

som finmotorik, grovmotorik, transport eller lek. Alla barnen har sin unika upplevelse av 

begreppet rörelse. Då fysisk aktivitet ofta benämns som rörelse i förskolan är det viktigt att 

som pedagog tänka på att barnen kanske inte har samma syn på begreppet. Därför kan vi inte 

nog betona vikten av att diskutera begreppet med barnen för att få reda på deras förförståelse 

och därefter kunna gå vidare med målet att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av värna 

om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Har barnen då blivit medvetna om vikten att röra på sig? Ja, en del barn har blivit det och 

andra har det inte. Som en del av att värna om sin hälsa ingår att vara fysiskt aktiv, vilket gör 

att förskolan ska sträva mot att barnen förstår vikten av detta. Då ett flertal av barnen inte var 

medvetna om rörelsens betydelse för hälsan, trots att förskolorna arbetar aktivt med rörelse, 

anser vi att förskolorna inte förtydligat tillräckligt för barnen varför aktiviteter genomförs. 

En form av organiserad fysisk aktivitet som alla förskolorna hade var gymnastik, vilket skulle 

kunna vara en del av att nå det tidigare nämnda strävansmålet. Men eftersom barnens tankar 

om anledningen till varför denna aktivitet genomförs, ser vi även här att målen inte tydliggörs. 

Alla barn har ett behov av rörelse som bör bli tillgodosett. Hos barnen skiljer sig detta behov 

åt eftersom alla barn är unika. Förskolan är ålagd att bemöta varje barn utifrån dess behov och 

utvecklingsnivå. I detta arbete har vi hos barnen sett att de flesta vill röra sig mer. Hos vissa 

barn hämmas den naturliga rörelseglädjen inomhus och alla barnen såg utomhusvistelsen som 

den miljön där de fick utlopp för de grovmotoriska rörelserna. Genom en större flexibilitet i 

planeringen ser vi en möjlighet att lättare kunna tillfredsställa alla barns rörelsebehov.  

Efter detta arbete har nya tankar som skulle kunna fungera som fortsatt forskning väckts. Vi 

skulle vilja undersöka hur förskolornas utemiljöer påverkar barnens uppfattningar och 

möjlighet till rörelse. Vi skulle även vilja undersöka om det finns någon skillnad mellan barns 

uppfattningar av rörelse, beroende på om de går hos dagbarnvårdare eller förskola. Ett 

ytterligare forskningsämne skulle kunna vara att undersöka hur förskolans lokaler påverkar 

hur barnen uppfattar och upplever rörelse. 
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Hej! 

Vi är två lärarstudenter, Anki Pettersson och Ester Davidsson som läser vår 

sjunde och sista termin på Halmstad Högskola. Vi kommer att examineras som 

lärare inom förskola, fritidshem och grundskolans tidigare år. Vi ska nu påbörja 

ett examensarbete i idrott och hälsa som ska vara färdigt till jul. Vårt arbete 

kommer att handla om barns syn på rörelse i förskolan. Det vi kommer undersöka 

är hur 5-åringar tänker kring vikten av rörelse och hur de upplever sin egen 

rörelse under förskolevistelsen. För att få reda på detta vill vi intervjua barn 

där vi dokumenterar genom ljudinspelning och teckningar.  

Vi önskar att få er tillåtelse att intervjua ert barn. Även om ni ger er tillåtelse 

så har ert barn rätt att avstå från intervjun, barnet kan även när som helst 

under intervjun avbryta. Ert barn kommer att vara anonymt på det sättet att 

varken ert barns eller förskolans namn kommer att uppges i arbetet. 

Det är inte säkert att just ditt barn kommer bli intervjuat, då vi skickar denna 

förfrågan till alla femåringars föräldrar på förskolan men endast intervjuar ett 

visst antal. 

Tack på förhand! 

För frågor: 

Anki Pettersson 0371-73132, 070-5980978, alnaset@hotmail.com 

Ester Davidsson 0371-50513, 073-0274779, esterdavidsson@webaid.se 

Handledare: Lars Kristén 035-167215, lars.kristen@hos.hh.se 

...................................................................................................................................................... 

 

o Jag tillåter att mitt barn deltar i intervjun.  

o Jag tillåter inte att mitt barn deltar i intervjun.  

 

            __________________________                             _____________________________ 

     Barnets namn         Förälders underskrift 

Lämna lappen till förskolan senast vecka 44. 

Bilaga 1 
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Intervjuguide: 

(kritor, penna, papper, svarspapper, diktafon) 

 

Tema 1: 

Har du rört dig idag?  

- Vad gjorde du då? 

- Finns det någon annan rörelse som du kan göra? 

- Vet du någon rörelse?  (visa/rita) 

Vad är rörelse? 

  

Tema 2: 

Tycker du det är bra med rörelse?  

- Varför/Varför inte? 

Tycker du det är viktigt med rörelse? 

- Varför/Varför inte? 

Vad händer när man rör sig? 

Vad händer om man inte rör sig? 

 

Tema 3: 

Hur mycket får du röra dig när du är på förskolan? (svarspappret används) 

Var rör du dig mest ute eller inne? 

När du rör dig inne, vad gör du då? 

När du rör dig ute, vad gör du då? 

Finns det något utrymme inomhus på förskolan där ni får busa och springa? 

Rör ni er tillsammans i grupp då fröken bestämmer vad ni ska göra?  

- Har ni något som heter gympa, idrott?  

- Varför, tror du, att ni gör det? 

Bilaga 2 



Hur mycket rörelse i förskolan? 

 

 

Bilaga 3 
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