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Syftet med den här studien är att få en inblick i barns upplevelser och erfarenheter av 
rörelse. 

 

För att få ta del av barnens upplevelser och erfarenheter har vi genomfört 
ostrukturerade intervjuer med 45 barn i grupper om tre och tre. Barnen är i sex- och 
sjuårsåldern och går i förskoleklass. 

Resultatet av vår undersökning visar på att det finns väldigt många olika sätt för 
barnen att se på rörelse samt att de tycker det är bra att röra på sig. Barnen uppgav 
rörelse som en styrd aktivitet och inte som spontan lek. Rörelse var för barnen något 
som gjorde att de fick exempelvis energi.   

 

Vi fann också att barnen hade viss erfarenhet av vad rörelse kan leda till, både 
kroppsligt och mentalt. När vi samtalade om rörelse berättade barnen att aktiviteter 
inomhus som exempelvis tv-spel var roligare än att vara utomhus. 

Barnens svar innefattande också vissa tecken på kroppsmedvetenhet. Genom att röra 
på sig kunde barnen enligt dem själva påverka sitt utseende. 
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1. Inledning 
 
Hösten 2007 läste vi kursen idrott, lek och hälsa. Denna kurs tillsammans med vårt eget 

idrottsintresse inspirerade oss till att forska inom ämnet rörelse. Vi läser till lärare och vår 

inriktning är mot förskola/förskoleklass. De äldsta barnen i vår inriktning är sex och sju år 

gamla och går i förskoleklass. Därför har vi valt denna åldersgrupp i vår studie då vi anser att 

de har mer erfarenhet av rörelse än de yngre barnen på förskolan. Detta eftersom de har mer 

erfarenhet av livet. Att röra på sig och vara aktiv fyller många funktioner för vår del. Vi 

känner oss piggare och vi får mer energi till studier och annat. Det fyller för oss också sociala, 

mentala och fysiska funktioner.  

 

I dagens samhälle rör många barn på sig för lite. Detta kan leda till stillasittande och fysiskt 

inaktiva barn. Med all ny teknik anser Annerstedt med flera (2002) att mycket av barns 

spontana rörelse delvis försvunnit.  

Vi kommer i denna uppsats presentera vad barn har för upplevelser av rörelse. Eftersom vår 

studie bygger på kvalitativ forskning finns det inga givna teorier att utgå ifrån. Istället 

försöker vi dra slutsatser av och hitta olikheter och variation i det barnen uppger. Därefter 

skapar vi oss en uppfattning om detta. 
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2. Bakgrund 

 
2.1 Sex- och sjuåringens kropp och rörelsebehov 

 

Brodin och Hylander (2005) skriver att barn i alla tider har rört på sig och har ett stort behov 

av att röra på sig. De lägger ner mycket känslor i sina rörelser när de exempelvis springer, 

hoppar och leker. Lindeberg (2006) hävdar att när barnen rör på sig får de ökat välbefinnande 

och lättare att klara av olika uppgifter, de får ett starkt skelett, ett starkare immunförsvar, en 

magsäck som tömmer sig bra och de blir mindre infektionskänsliga. 

Till följd av för lite daglig fysisk aktivitet ökar risken för kroniska sjukdomar skriver 

Annerstedt med flera (2002). De anser också att detta kan leda till exempelvis diabetes, 

hjärtsjukdomar samt högt blodtryck. Med liten rörelseaktivitet ökar risken för depressioner, 

ångest samtidigt som möjligheten att hantera mental stress minskar. 

 

Löndahl (2007) menar att genom mindre daglig fysisk aktivitet ökar barnen i vikt. Barn 

behöver mer daglig fysisk aktivitet för att stimulera sin kropp än vad vuxna behöver. En 

studie har visat att på 2000-talet lider sexåringar av övervikt på grund av för lite fysisk 

aktivitet. Vidare skriver Löndahl (2007) att denna situation är väldigt allvarlig eftersom 

barnen i framtiden riskerar att drabbas av de sjukdomar vi tidigare nämnt till följd av sin 

övervikt. Löndahl (2007) vill hävda att om vi inte gör något åt detta, finns det risk att den här 

generationen kommer att bli den första på många hundra år där barnen lever kortare än sina 

föräldrar.  

 

När barnet är i sexårsåldern växer det snabbt och behöver därför röra på sig extra mycket.  

Annerstedt med flera (2002) hävdar att detta är ett sätt för barnen att ta reda på hur den nya 

kroppen fungerar. Eftersom kroppen växer mycket vid denna ålder, växer även de inre 

organen. Författaren skriver vidare att hjärtats muskler växer och lungornas kapacitet ökar 

under denna tid på grund av att en större kropp behöver transportera mer syre. 

Att få utöva rörelser med kroppen samt att få känna att man är vän med sin kropp är en 

drivkraft för barnen i deras fysiska utveckling, detta stöds av Ekblom med flera (2007).  
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2.2 Det stillasittande barnet – det nya samhällsproblemet 
 
 

I vårt samhälle finns en grundidé som innebär att man skall kunna känna sig trygg skriver 

Annerstedt med flera (2002). Genom att få leka och använda kroppen utvecklar barnen en 

trygghet vilket ger bra livsvillkor. Tyvärr har inte samhället lyckats helt, mycket av den 

tekniska utvecklingen har tagit bort en del av möjligheten att spontant röra på sig. Vidare 

skriver författarna att kroppens konstruktion har förlorat den naturliga delen av spontan 

rörelse som den behöver ha.  Lindroos och Rössner (2007) skriver att fysisk aktivitet minskar 

i dagens samhälle, vi väljer mer lättillgängliga metoder för att underhålla oss själva. Här 

kommer tekniken in i våra liv, genom exempelvis tv, tv-spel och dator. Det är speciellt tv-

tittandet som har fått oss att minska vår fysiska aktivitet, det gäller även barnen. Detta beror 

oftast på att denna teknik finns enkelt till hands, inga ansträngningar behövs och det är 

bekvämt. I en studie gjord av Hartman och Torstenson-Ed (2007) har det framkommit att 

barns stillasittande vid dator och tv har ökat till det dubbla de senaste sju åren. Det vanligaste 

svaret som de har fått när de frågar om vad barn gör på fritiden är att de gärna tillbringar tiden 

vid dator eller TV, både med och utan kamrater. 

Ekblom med flera (2007) skriver att eftersom det nuförtiden inte är så självklart att barnen 

skall röra på sig, har det lett till att det anses som ett bevis på gott föräldraskap att ha fysiskt 

aktiva barn. 

 

En annan avgörande faktor i hur fysiskt aktivt barnet är kan bero på vart man bor.  

Enligt Lindeberg (2006) ökar den fysiska aktiviteten i tätorterna om det finns fler fria ytor att 

röra sig på, som exempelvis parker och cykelvägar. På landsbygden finns stora fria ytor, men 

eftersom närheten till tätortens utbud inte finns, tar de som bor utanför tätorten oftare bilen till 

exempelvis kompisar och fritidsaktiviteter. Författaren skriver vidare att kontentan av det hela 

kan bli att människor i tätorter rör på sig mer än de som bor på landet  

  

Hartman och Torstenson-Ed (2007) har kommit fram till att då barn pratar om fritidsintressen 

uppger de oftast aktiviteter som är styrda och organiserade av vuxna, exempelvis idrotter. 

Trots detta upptas en stor del av barns fritid av spontana aktiviteter som barnen väljer själva, 

såsom cykling, bygga kojor, vara ute, busa och ha kul.   

Detta ser de inte som fritidsintressen utan mer som fri lek. 
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2.3 Positiva effekter av att röra på sig 
 

Genom att röra på sig fångar barn andra barns intresse, det finns enligt Brodin och Hylander 

(2005) en stor lust hos barn att röra på sig ihop med andra barn. Mellberg (1993) anser att 

rörelseleken utvecklar en rad olika färdigheter hos barnet, såsom god fysik, spontanitet, 

kroppsmedvetenhet och förmåga att fysiskt samspela med andra.  

Hartman och Torstenson-Ed (2007) skriver att den sociala funktionen är det som barn uppger 

är det viktigaste för dem, exempelvis att träffa kompisar när de utövar lagspel. 

 

Ekblom med flera (2007) anser att om rörelseaktiviter kan bidra till att yngre barns möte med 

varandra upplevs som positiva, stärker det möjligheten till utveckling av barnets självkänsla. 

Rörelseaktiviteter anser Erikson (1963) är ett försök för barn att få kroppsliga och sociala 

upplevelser som de är en del av till att överensstämma. 

Doherty och Bailey (2003) tar ett vidare perspektiv på vikten av barns rörelselek. De anser att 

rörelseaktivitet kan användas som verktyg för barns socialisering in i samhället. Genom att 

utöva rörelseaktiviteter tillsammans med andra barn lär barnen sig de normer och regler som 

gör det lättare för dem att senare anpassa sig i vuxenlivet. 

 
Grindberg och Langlo-Jagtøien (2000) anser att en allsidig rörelseerfarenhet är viktig för 

barnets totala utveckling. Detta stöds även av Bower (2008) som anser att rörelseerfarenheten 

bidrar till kognitiv, social, emotionell och motorisk utveckling.    
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2.4 Läroplanen 

 

I läroplanen Lpo 94 finns inga generella mål och riktlinjer riktade mot förskoleklassen som 

anknyter till temat rörelse. Det finns däremot flera mål som skulle kunna knyta an till rörelse, 

beroende på hur man tolkar texten. 

 

I läroplanen Lpo 94 står det även att skolan skall sträva efter att eleverna skall få kunskap om 

en god hälsa och förstå sin egen livsstil för hälsan och miljön. 

Det står också att eleverna skall utveckla tillit till sin egen förmåga, känna trygghet och lära 

sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra. Skolan skall också uppmärksamma 

hälso- samt livsstilsfrågor (Skolverket, 2008). 
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3. Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att få en inblick i barns upplevelser och erfarenheter av rörelse. 
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4. Metod 
 
I detta avsnitt presenterar vi vilka tillvägagångssätt vi använt samt varför vi använder oss av 

dessa i vår undersökning.  

 

4.1 Kvalitativ intervju 

 

Bryman (2002) delger en metod i hur undersökningen av barns upplevelser kan gå tillväga.  

Genom att undersöka vad barn uppger om rörelseaktiviteter och sedan dra slutsatser och tolka 

deras berättelser skapas en uppfattning om problemet. Därför tillämpar vi denna metod då vårt 

syfte är att få en inblick i barns upplevelser och erfarenheter av rörelse. Detta stärks av Ryen 

(2004) som anser att en kvalitativ metod bidrar till att det skapas teorier utifrån det material 

man får fram.  

 

För att kunna få en inblick i vad barn uppger om rörelseaktivitet valde vi att utföra 

ostrukturerade intervjuer. Denscombe (2000) skriver att genom att barnen spontant får berätta 

fortsätter intervjun längre och fler åsikter åskådliggörs. Det var precis detta vi ville komma åt. 

Vi ansåg att barnens spontana svar skulle bli mer tillförlitliga om de fick möjlighet och 

utrymme till att utrycka de upplevelser som de först kom på.  

Under våra intervjuer har vi försökt skapa ett gott klimat mellan oss och barnen för att vi vill 

ha ett så bra samtal som möjligt. Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun 

förutsätter en empatisk dialog med undersökningspersonerna. Den är väldigt känslig på det 

sättet att den bygger på att försöka locka fram undersökningspersonernas erfarenheter från 

vardagen. Vi anser att det är våra personliga egenskaper och vårt sätt att agera under intervjun 

som är avgörande för vilken relation vi skapar mellan oss och barnen och vilka svar vi får. 

Detta ökar tillförlitligheten i vår studie då vi redan innan studien var medvetna om detta.   

Ryen (2004) skriver att det är viktigt att man genom att skapa ett gott förhållande till 

intervjupersonen skapar tillgång till deras uppfattning. Författaren skriver vidare att tillit är ett 

begrepp för att kunna förstå intervjupersonen.  

 

 

 

 

 

  7 



       
  

 

4.2 Datainsamling 

 

Studien är genomförd i tre förskoleklasser bland sex- och sjuåringar i Jönköpings län. 

Skolorna ligger i tre olika kommuner ute på landsbygden eller i mindre tätort. Totalt 45 barn 

ingår i studien. Vi valde dessa skolor för att vi sedan tidigare har arbetat på dessa skolor och 

haft kontakt med både personalen och barnen. Detta gjorde att vi fick möjlighet att utföra våra 

intervjuer på dessa skolor. Kriterierna för att barnen skulle få ingå i studien var att de fanns 

tillgängliga samt att de skulle vara sex eller sju år gamla och gå i förskoleklass. Vi försökte i 

vårt val respondenter att vara neutrala. För studiens syfte var det inte relevant att välja ut vissa 

barn framför andra, som exempelvis var mera verbala. Detta anser vi stärker tillförlitligheten.   

 

När vi intervjuade barnen satt vi endast en pedagog tillsammans med tre barn. Detta gjorde vi 

för att barnen inte skulle känna sig i underläge under intervjuerna. 

Intervjuerna med barnen genomfördes i grupper om tre och tre. Detta för att vi skulle få igång 

en diskussion, vilket vi anser gör att svarens tillförlitlighet ökar. Enligt Denscombe (2000) ger 

gruppdiskussioner fylligare svar genom att tillåta deltagarna att bemöta varandras synpunkter. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser att det är lättare för barnen att diskutera 

tillsammans med sina kamrater än att sitta själva och berätta. De menar också att man skall 

sitta på en lugn plats för att barnen skall vara mer fokuserade. Vi försökte att finna en lämplig 

plats med detta i åtanke. 

 

Pedagogerna i klasserna hjälpte till med att sätta samman grupperna eftersom de kände till 

barnen och visste vilka barn som inte fungerade tillsammans. 

 

Vi genomförde så många intervjuer som krävdes för att få en mättnad. Denscombe (2000) 

menar att teorimättnad uppnås genom att intervjuerna fortsätter tills ytterligare svar inte tillför 

studien något nytt. Detta ansåg vi skulle stärka tillförlitligheten i undersökningen på det sättet 

att vi skulle få ett material som innehöll allt barnen uppgav. 

 

4.3 Etik 

Innan vi började med våra intervjuer frågade vi klasslärarna om det var något barns föräldrar 

som behövde kontaktas för att få ett godkännande om att intervjua deras barn. Det fanns inget 

fall där vi var tvungna att kontakta föräldrarna. Därefter frågade vi barnen om vi fick göra en 

intervju med dem.  
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4.4 Mätinstrument och process 

 

Innan vi började med vår undersökning gjorde vi en pilotstudie med en grupp barn i samma 

åldrar som de vi hade tänkt undersöka. Detta gjorde vi för att få reda på om vår metod 

fungerade samt om något behövde ändras. Det vi märkte var att barnen räckte upp handen när 

de ville berätta något, detta ville vi komma ifrån för att få fram mer spontanitet. Vi 

uppmuntrade därför barnen att inte räcka upp handen under våra fortsatta intervjuer. För att vi 

inte skulle missa någon viktig information samt att undvika att avbryta barnen med 

anteckningar bandade vi intervjuerna. Detta ökar tillförlitligheten till undersökningen enligt 

Ryen (2004) som anser att betydelsefulla svar kan försvinna då intervjuerna skriva ner för 

hand. 

Det första vi gjorde när vi började med våra intervjuer var att berätta för barnen att vi skulle 

spela in samtalet med dem. 

I intervjuerna har vi använt oss av bilder som utgångspunkt. Samtalen började med att barnen 

fick se en bild på en räv (se bilaga1) och sedan gav vi dem början på en saga. 

I sagans inledning berättade vi att Lasse Räv satt i sin lya. Efter en stund gick han ut i snön. 

Vi gav dem inte mer information då vi ville att barnen själva skulle fortsätta att berätta.  

Därefter ställdes hela tiden följdfrågor som öppnade upp till ytterligare diskussion. 

Exempelvis ställdes enkla frågor som, hur kändes det då tror du? Varför? Hur då? Hur tänker 

du då? Vad händer här? 

I egenskap av förskollärare har vi förstått att djur ligger barnen nära. Djur i olika former är 

vanligt förekommande i förskolans och förskoleklassens verksamhet. Därför använde vi oss 

av en bild på en räv i intervjuerna för att locka fram det barn uppger om rörelse vilket ökar 

tillförlitligheten på deras svar. Vi fick stöd angående denna metod i Cleve och Sandqvist-

Wiklund (2008) som skriver att Leopold Bellak utvecklade en metod som kallas Children´s 

Apperception Test – CAT. I denna metod beskriver han att djurmotiv är effektivt i 

barnintervjuer för att det är lättare att komma åt barns innersta känslor och tankar med dessa. 

För att barn inte skall behöva känna sig som objekt i samtalet så får djurmotiven dem till att 

projicera sina känslor och tankar på djuren istället. Eftersom de flesta barn har en relation till 

djur och djur har funnits tillsammans med våra barn väldigt länge, blir detta därför en naturlig 

utgångspunkt i samtalet. 

När vi märkte att diskussionen om räven började avta presenterade vi två andra bilder.  

På de bilderna fanns barn som utförde rörelseaktiviteter (se bilaga 2). Vi frågade barnen vad 

de såg på bilderna och vad som hände. Följfrågorna kring dessa bilder var samma som de vi 
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ställde kring räven. Dessa bilder användes för att se om de överförde sina känslor och tankar 

på samma sätt på dessa bilder som de gjorde på djurmotivet. 

 

4.5 Bearbetning och logisk analys 

 

Efter intervjuerna satte vi oss i studiegruppen på varsitt håll och lyssnade igenom det som 

bandats. Därefter skrev vi ner intervjuerna ordagrant. 

Vi sammanställde råmaterialet tillsammans samt skrev ner betydelsefulla ord i marginalen på 

utskrifterna ifrån intervjuerna. Sedan gjordes en mindmap på en stor tavla. Här bildades 

många olika grupperingar av ord som hörde samman exempelvis springa, svettas, jobbigt. 

Grupperingarna reviderades och efter hand skapades tre olika kategorier. Vikten av att dela in 

kvalitativt data i flera kategorier stärks av Ryen (2004) som anser att det bidrar till fler 

insikter om vad materialet kan innehålla. Vidare skriver författaren att en induktiv analys är 

en del av den kvalitativa analyseringen av det insamlade materialet. I den induktiva analysen 

dras de första slutsatserna som leder till kategorisering av materialet. Detta gjorde vi för att vi 

ville komma närmre barnens uppfattning om rörelse. 

Denscombe (2000) hävdar även han att genom att söka efter gemensamma nämnare och 

olikheter kan vi komma närmre barnens upplevelser. 

Lantz (1993) skriver att det i en kvalitativ studie finns ett behov av att söka efter mönster och 

samband i resultatet.  

Genom att göra en logisk analys av barnens svar försökte vi finna underliggande orsaker till 

varför vissa barn svarade som de gjorde. Lantz (1993) beskriver en logisk analys på följande 

sätt. 

 

”att sammanställa data på ett sätt som gör det möjligt att reflektera och 

abstrahera kring dimensionerna. Att se samband mellan hur respondenten 

beskriver olika aspekter, så att det är möjligt att ”lyfta” sig från delarna 

och närma sig det som karaktäriserar helheten. Att förstå helheten på ett 

fördjupat och annorlunda sätt genom att söka mönster i hur delarna är 

relaterade till varandra.” (Lantz, 1993, s. 89) 

 

Det insamlade material har vi presenterat i form av kategorier. 
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5. Resultat 
 
 

Resultatet omfattar 15 intervjuer med tre barn i varje grupp. Varje intervju tog i genomsnitt 20 

minuter. Nedan kommer vi att redovisa vad barnen uppger om rörelseaktivitet, dessa svar har 

vi delat in i tre kategorier. Dessa är fysiska upplevelser, psykiska upplevelser samt 

livsmedvetenhet-mental medvetenhet.  

Vi fick ett väldigt omfattande och varierande resultat. 
 
 
5.1 Fysiska upplevelser 
 
Med fysiska upplevelser av rörelseaktivitet menar vi upplevelser som barnen erfar med 

kroppen och yttre faktorer som påverkar dem när de rör på sig.    

 

Barnen uppger att det är tröttsamt att röra på sig. Springa är ett ord som återkommer ofta när 

barnen pratar om att röra på sig. 

  
”man känner att man blir lite trött när man rör på sig”  

 

”man blir stel om man sitter still” 

 

”det är bara barn som blir trötta av att röra på sig” 

  

 

Det uppkommer även svar från barnen om att de upplever yttre faktorer som att svettas och att 

de blir varma när de rör på sig.  

 

    ”det är några som tränar friidrott och några barn som spelar innebandyhockey,  

      de känner sig lite varma och svettiga” 

 

 

Barnen uppger att när det är kallt ute fryser de och då vill de sitta inomhus.  

   

             ”han kanske har blivit förkyld. Attjo, attjo” 
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Barnen samtalade om energi i olika former när vi intervjuade dem om rörelse. De verkade ha 

olika erfarenheter av vad ordet energi innebar. 

 

 ”jag vet, man får energi om man springer som barnen på bilden” 

 

”maten blir bättre, jag menar att man får mycket mer energi om 

man äter och springer ungefär samtidigt. Det är bra för kroppen” 

  

5.2 Psykiska upplevelser 

 

Under psykiska upplevelser har vi fört in upplevelser där barnens svar inbegriper känslor. De 

uppger exempelvis att de känner sig glada och bra om de rör på sig.  

 

       ”om man inte rör på sig så blir man ledsen” 

 

       ”han kanske är lite rädd och lite ensam, han kanske är fyra år” 

  

 

”man måste springa och man har olika lag, en som heter 

måsarna och en som heter hajarna. Så får hajarna flest poäng 

och måsarna inget, då känns det som, nej, och blir blyg. Nästa 

gång ska jag nog göra mål varje gång, så hajarna förlorar” 

 

Barnen uppger att de känner sig sura om de inte får röra på sig. I denna kategori kommer 

barnen också in på förhållandet ute - inne. 

  

”man måste gå ut, det är inget kul. Jag har inte varit ute på min 

trädgård på 25 veckor” 

 

”man får kompisar om man tränar mycket, man får flera 

kompisar och det är bättre. Då blir man glad” 
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5.3 Livsmedvetenhet - mental medvetenhet 
 
 

Denna kategori innehåller svar om vad barn uppger att rörelseaktivitet kan få för 

konsekvenser. Både i positiv och negativ form. Här ingår svar om andra faktorer som vi 

hävdar ligger på ett mycket mer abstrakt plan. 

Barnen tog upp vad som händer med kroppen i samband med rörelseaktivitet. De berättade att 

när man rör på sig får man en platt mage och då blir man inte tjock.  

 

 ”fast om man bli tjock kan man springa av sig, fast 

sumobrottare kan ha svårare för att springa” 

 

”min kropp skulle bli tjock om jag bara satt still, det            

brukar min mamma säga” 

 

  

Andra barn säger att röra på sig kan vara bra för att träna hjärtat och musklerna. Det är 

viktigt för någon annan, inte för dem själva. Barnen uppger att när de spelar bandy så 

gör de det för att de vill träna benen för att bli snabba.  

  

”jag springer jättemycket, sen tar jag tar 

cykelpromenader också, när jag kommer tillbaka känns 

det bra, jag har blivit starkare i benen” 

 

”man måste röra sig och springa, för att bli varm eller 

träna hjärtat. Om man håller på med en snabb sport 

tillexempel skidor så måste man ha starkt hjärta för att 

orka med” 

 

”om man inte rör på sig blir man ledsen och smalare och 

smalare, man blir sjuk och dålig” 

 

Det uppkom även svar att man kan dö om man rör på sig och att man kan svimma. De svarade 

även tvärtom, att man kan dö om man inte rör på sig. 
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De tar upp att vara inne och ute samt aktiviteter i samband med detta. Barnen delgav oss både 

negativa och positiva upplevelser av detta. 

 

”det är bäst med dataspel, man får spela vad som helst. Det är roligare 

att vara inne” 

 

 ”tv-spel är kul, man behöver inte göra någonting” 

   
”jag har fått ett nytt spel. Nintendo wii det är jätteroligt, man får göra 
allting själv sen är det små gubbar som gör sakerna åt en själv” 

 
 
                  ”det känns bättre i kroppen av att ligga inne, eller ja, nej vet inte” 

 
 
Barnen uppgav att det kunde vara farligt för ögonen om man tittade på tv eller spelade dator. 

Utomhus berättade barnen för oss att det fanns mycket saker att göra. De sade att de kunde 

cykla, klättra i träd, hoppa hopprep och göra många andra saker utomhus. 

 

    ”det finns hur mycket som helst att göra ute, mer grejjer ute” 

  

                     ”man kan trilla och bryta benet” 
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6. Diskussion 
 
 
6.1 Metoddiskussion 

 
När vi intervjuade de olika grupperna med barn ute på skolorna var utgångsläget detsamma 

för oss tre i studiegruppen. Vårt val av plats där intervjuerna skulle gemomföras berodde på 

att där kände barnen till oss sedan tidigare. Vi fann stöd angående detta i Ryen (2004).  

Barnen har lättare att anförtro sig till någon de känner igen sedan tidigare och blir därför inte 

främmande för samtal med oss. Frågan är om vi hade fått fram andra svar om vi valt en plats 

där inga barn kände oss sedan tidigare? 

 

Vi hade ett material och en berättelse om Lasse räv som vi alla utgick ifrån. Sedan visade det 

sig att våra intervjuer skiljde sig mycket åt. I och med att det var en ostrukturerad form på 

våra samtal med barnen fick samtalen olika karaktär. Vi anser trots detta att vi har fått ut mer i 

svaren eftersom vi har haft formen av ostrukturerade intervjuer. Vi hävdar att om vi hade 

använt oss av fasta strukturerade frågor hade barnen känt sig pressade och fokuserat mer på 

att svara ”rätt”.  

 

Metoden Children´s Apperception Test – CAT fann vi framgångsrik. Vi fick många 

varierande och uttömmande svar när barnen samtalade om och kring räven på bilden. När vi 

sedan gick över till bilder på barn som utövade rörelseaktiviteter fick vi färre svar, vi 

upplevde att de samtalade om vad som hände på bilden och ingenting mer. Det blev inte lika 

nyanserat och de utgick inte ifrån sig själva. Samtalet blev mer objektivt än subjektivt runt 

dessa bilder.  

Barnen tog till sig djurmotivet på ett annorlunda sätt. Vi finner det fascinerande vilken god 

relation barnen har till djur och att de har lättare att känna igen sig i djur än människor är 

väldigt märkligt. Det kan bero på att många barn har egna eller ofta kommer i kontakt med 

husdjur. De är medvetna om att dessa djur är beroende av oss människor för att klara sig.  

Det blir då en situation där omvårdnad och att ta hand om djuret blir det mest väsentliga för 

barnen. 

 

Det var svårt att få tid till intervjuerna, det var mycket som skulle stämma. Barnen skulle vara 

närvarande, de skulle passa in i åldersgruppen samt att man skulle hitta en ostörd plats att vara 

på. Respekten för vårt arbete var i vissa fall lågt, det kunde hända att pedagoger kom in och 
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störde mitt under intervjun. Vi upplevde detta som irriterande för vi tror att vi hade fått bättre 

kvalité på samtalen om de hade fått flyta på utan avbrott. 

 

När vi gjort intervjuerna har vi försökt att inte lägga några värderingar i vad barnen berättat 

för oss. Därför har vi under hela arbetet försökt tänka på att de svar barnen har uppgett kanske 

inte är precis så som vi har tolkat dem. Det handlar mycket om barnens möjlighet att kunna 

uttrycka sig.  

En kvalitativ undersökning bygger på att få reda på barnens innersta tankar men vi kan aldrig 

vara säkra på att vi får barnens verkliga svar under våra samtal. 

 
 
Genom att tillämpa induktiv analys, har vi fått större förståelse av barnens upplevelser. Det är 

väldigt svårt att sätta sig in i hur barn tänker men vi anser att vi har kommit ett steg närmare 

barnens verklighet genom den induktiva analysen. Det är inte lätt att analysera svar som 

inbegriper känslor hos människor, det är inget konkret material och därför svårt att behandla. 

Vi har inte kunnat gå vidare med en så kallad logisk analys som Lantz (1993) hävdar är en 

fortsatt metod när man söker efter mönster. Vårt analysarbete har stannat vid en induktiv 

analys som Ryen (2004) anser är en del av en kvalitativ analys. Orsaken till att vårt 

analysarbete stannade här beror på att vi inte hittade några mönster att gå vidare med.  

Vi hävdar att vårt syfte och den metod vi har använt oss av har gett oss många olika svar. 

Hade vi haft konkreta frågeställningar som berörde specifika företeelser tror vi att det hade 

varit lättare att ställa våra kategorier i relation till varandra. Detta hade kunnat resultera i 

exempelvis en korsklassificering. 
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6.2 Resultatdiskussion 
 
 
En allmän uppfattning om rörelse och vad rörelseaktiviteter innefattar är svår att finna. Det är 

personens egna erfarenheter och upplevelser som styr uppfattningen om detta. Därför vill vi 

inte lägga någon vikt vid att finna en allmän definition kring detta område. Vi har däremot 

funnit en definition som sammanfaller väl med hur vi definierar rörelse. Rasmussen (2004) 

ger en definition av rörelse som säger att alla kroppsrörelser oberoende av syfte och 

sammanhang, exempelvis lek, hobbyverksamheter och idrott är rörelseaktivitet. 

Vi vill förtydliga att vårt resultat endast grundar sig på våra intervjuer och är inte någon 

generell uppfattning om hur barn i sex- och sjuårsålder uppfattar rörelse. Detta eftersom 

studien endast grundar sig på ett fåtal barn och för att vi inte tagit hänsyn till kulturella 

skillnader, levnadsförhållanden eller geografiska skillnader. 

Innan vi började med undersökningen hade vi en förhoppning om att barnen skulle vara 

positiva till rörelse. Vår studie har till stor del bekräftat våra förhoppningar och vi har fått 

uppfattningen att barnen är positivt inställda till rörelse. 

 

Under intervjuerna diskuterade barnen att det var bra att röra på sig på grund av att de då får 

energi. Det finns troligtvis flera olika sätt att tolka ordet energi på och det skulle kunna vara 

så att barnen uppger energi som något som de behöver för att orka med. Detta stärks av 

Lindeberg (2006) som har funnit att när barn rör på sig får de lättare att klara av olika 

uppgifter.  

Det som i vårt resultat för oss till tankar om att energi kan ha flera olika betydelser för barnen 

är att de nämner ordet energi i flera sammanhang. Det finns ord i det som uppges som skulle 

kunna tolkas som att energi är ett resultat av rörelse. Det skulle också kunna vara så att barnen 

ser energi som något de får när de äter. Detta finner vi stöd för då ordet mat uppkommer i 

samband med både energi och rörelse.  

Barnen berättade att de kan få fler kompisar genom att träna olika sorters sporter och detta 

uppger de är bra. Det stämmer överens med Hartman och Torstenson-Ed´s (2007) studie som 

också kommit fram till att barnen uppger den sociala funktionen som viktig. Detta håller vi 

med om, detta stämmer väl överens med våra egna upplevelser av att träna i grupp.  

Barnen uppgav att de får fler kompisar om de tränar i grupp, detta ser de som positivt.  

Resultatet av vår studie stärks av Brodin och Hylander (2005) som har kommit fram till att 

barn trivs med att utföra rörelseaktivitet tillsammans.  
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Eftersom vi var intresserade av att undersöka all form av rörelse ingår även leken. Barnen 

uppgav däremot aldrig ordet lek tillsammans med rörelse när vi samtalade med dem. 

Troligtvis fanns det inte i barnens medvetande att de exempelvis kunde utföra rörelse i leken. 

Rörelse var helt förknippat med när de tränade eller sprang. Mycket av denna rörelse hörde 

ihop med någon form av aktivitet, oftast ute. Vi anser att lek i allra högsta grad är rörelse, 

barnen använder kroppen på en rad olika sätt. 

Vi fick intrycket av att det fanns en medvetenhet om vad rörelser kan leda till. De berättade 

för oss att det var bra att röra på sig för att hjärtat dunkade och tränades. Annerstedt med flera 

(2002) hävdar att ett barn i sexårsåldern behöver röra på sig extra mycket för att lära känna sin 

kropp på flera olika sätt. I resultatet har vi funnit att barnen inte är helt medvetna om att det är 

för deras egen skull som de borde träna exempelvis hjärtat. Barnen uppgav att det var för 

någon annans skull som de tränar hjärtat och inte för dem själva. Vi hävdar att det inte gör 

något om barnen inte förstår innebörden av den här typen av träning.  

Barnen visade tecken på kroppsmedvetenhet och gav oss intressanta tankar. De sade 

exempelvis att de kunde få en platt och fin mage om de rörde på sig, om de inte rörde på sig 

kunde de bli tjocka. I svaren från barnen framkom det att en konsekvens av att inte röra på sig 

skulle kunna bli att man blev tjock, samt att det var föräldrar som talat om detta. Detta resultat 

är intressant på det sättet att det ger oss en ledtråd till att barnen skulle kunna ha blivit 

påverkade av vuxenvärlden. Detta svar skulle kunna vara en koppling till det Ekblom med 

flera (2007) beskriver om att ha fysiskt aktiva barn ses som ett gott föräldraskap. 

 

Resultatet i vår studie stöds av Annerstedt med flera (2002) som funnit att spontan rörelse 

minskar på grund av ny teknik.  

Genom våra intervjuer har vi fått den uppfattningen att barn nuförtiden sitter mycket vid dator 

och tv-spel. Barnen pratade som vi tidigare nämnt om att spelkonsolen Nintendo Wii var en 

bra spelkonsol. De verkade medvetna om att de faktiskt rörde på sig i denna spelform. Barnen 

ansåg också att den var bättre än andra spel då de rörde armarna för att kontrollera 

funktionerna på tv-skärmen. Denna teknik hävdar vi är både bra och dålig. Barnen håller sig 

sysselsatta och har en rolig stund. Det negativa anser vi är att det inte krävs så mycket 

aktivitet ifrån dem. Detta har vi funnit överensstämma med Lindroos och Rössner (2007) som 

hävdar att barnen genom tekniken inte behöver anstränga sig utan kan underhålla sig på ett 

smidigt sätt. Det finner vi stöd för i vår studie då det i barnens svar uppkommer påståenden 

som antyder att det är roligare att vara inne och spela tv-spel eller dator för att de då inte 

behöver göra någonting. 
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I alla våra intervjuer med barnen har det uppkommit mängder med olika svar vars innehåll 

skulle kunna tolkas på många olika sätt. När vi samtalade om rörelse med räven som 

utgångspunkt uppkom bland annat två extrema riktningar. Allt ifrån att man kan dö om man 

rör på sig, till att man dör om man inte rör på sig. Detta finner vi är två oerhört varierande 

svar för att vara en diskussion kring samma ämne. Frågan är vad som är anledning till att 

barnens svar är så varierande. Variationen bland dessa svar skulle även här kunna bero på 

vuxenpåverkan. 

 

Bredden på resultatet är eventuellt beroende på en rad olika faktorer. Men i och med att vi inte 

tagit hänsyn till eller undersökt olika variabler kan vi inte vara säkra på vad variationen beror 

på. Faktorer som kan ha påverkat kan vara exempelvis kön, kulturell bakgrund, 

levnadsförhållande, geografiska skillnader samt ekonomiska förhållanden.  

Hade vi tagit hänsyn till dessa faktorer hade vår studie sett annorlunda ut. 

 

Det har inte varit enkelt att hitta litteratur inom barns upplevelser och erfarenheter av rörelse. 

Det var ett nytt sätt att arbeta på för vår del och det var svårt att acceptera att vi inte hade 

några teorier att utgå ifrån.  

Denna uppsats bygger på våra tolkningar av barns upplevelser. Det har varit svårt att låta bli 

att tolka redan tidigt i arbetet. Det var lätt att lägga egna värderingar vid barnens svar redan 

under intervjuerna, men vi har gjort vårt bästa för att vara så objektiva som möjligt. 

Vi känner nu i efterhand att vi har fått fram vissa svar som vi skulle ha följt upp ännu mera, 

genom att ställa fler följdfrågor. Då hade vi kanske fått ännu bättre inblick i det barnen 

uppgav om rörelse. 

Att arbeta med mindre barns upplevelser och försöka sätta sig in i deras tänkande har varit 

intressant. Detta har stärkt vår yrkesroll som förskollärare på det sättet att vi reflekterat över 

barns utryck på ett djupare plan. 

Vi har genom vår undersökning fått bekräftat både teoretiskt och praktiskt att djurmotiv kan 

användas med framgång i vårt framtida yrkesutövande. 

 

Vidare uppsatsförslag skulle kunna vara att ta hänsyn till fler variabler som vi tidigare nämnt 

samt att ställa dessa mot varandra. Det hade även varit intressant för områdets skull att 

undersöka barns upplevelser och erfarenheter om rörelse i högre åldrar. Då kanske man skulle 

kunna finna när barn blir medvetna om att de behöver röra på sig för sin egen och kroppens 

skull. 
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Med den här uppsatsen hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse för hur barn uppfattar 

rörelse. Vi vill även påpeka vikten av att vara en god förebild, samt låta barnen skapa en 

positiv relation till rörelse utan för mycket influenser från vuxna och samhället. 
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