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Vårt syfte är att ta reda på hur tre- till sexåriga förskolebarn beskriver rörelse. Frågorna som vi vill 

ha svar på är vad rörelse är, hur de rör på sig, hur de vill röra sig och var de vill röra sig samt var-

för de rör på sig.  

I vår studie har vi använt oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer och intervjuat 19 stycken 

barn i åldern tre till sex från två olika förskolor.  

I intervjuerna framkom det att förskolebarn beskriver rörelse som någonting de utför med hjälp av 

sin kropp. De har nämnt allt från ben och armar till rumpan och tungan. Deras favoritrörelser var 

att hoppa, springa och klättra. De rörelselekar som de helst ville leka tillhörde kategorin jaktlekar, 

lekar som går snabbt och går ut på att barnen jagar varandra. Enligt barnen finns det inga tråkiga 

rörelser, men de uttryckte att vissa rörelselekar var tråkiga dessa var lekar som barnen inte var bra 

på, som de fick ont av eller blev tvingade att delta i. Barnen föredrog att röra sig i stora rum med 

mycket utrymme eller att vara utomhus eftersom det fanns färre begränsningar där. Vi har endast 

fått svar från tre av barnen på frågan om varför de ska röra på sig.    
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1 Inledning  

Vi är två blivande förskollärare som alltid varit intresserade av idrott och rörelse. När vi förra terminen 

läste kursen idrott, lek och hälsa på Högskolan för lärande och kommunikation väcktes viljan att ta reda 

på hur förskolebarn beskriver rörelse och hur de vill röra på sig i förskolan när de själva får välja. Personli-

gen gillar vi att röra på oss regelbundet och vi känner båda två att vi mår bättre när vi motionerar. Vi har 

på var sitt håll utövat fotboll och alltid tränat regelbundet.  

Anledningen till att vi vill veta mer om hur förskolebarn beskriver rörelse och hur de vill röra på sig beror 

delvis på att Skolverket (2010) i Läroplanen för förskolan Lpfö 98 rev 2010 benämner vikten av att förskolan 

ska arbeta aktivt med rörelse. I Lpfö98 rev 2010 står det att förskolan skall sträva efter att varje barn: “ut-

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

om sin hälsa och sitt välbefinnande.” (s.12) 

Motorik är inte något som kommer av sig själv, enligt Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004), de me-

nar att förskolan måste arbeta aktivt för att ge barnen goda förutsättningar för att kunna utvecklas moto-

riskt. De anser att rörelse måste tränas dagligen och att förskollärarna måste ta alla chanser de får för att 

hjälpa barnen i deras motoriska utveckling. De vill att förskollärare använder sig av styrda aktiviteter både 

inomhus och utomhus, precis som förskollärarna gör för att utveckla språket hos barnen.  
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2 Bakgrund  

Vi börjar med en kort beskrivning av begreppet rörelse därefter kommer vi att ta upp tidigare forskning 

som finns i ämnet rörelse samt belysa de begrepp som är viktiga att förstå för att läsa det fortsatta arbetet. 

Sist tar vi upp vilken teori som inspirerat oss under vår undersökning.  

2.1 Begreppet rörelse  

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) hävdar att rörelse är när barnet rör sig för aktivitetens skull och att 

barnet oftast känner glädje när de rör sig. Barnens förutsättningar har förändrats med tiden eftersom tek-

nologins utveckling har lett till att barnen rör på sig mindre. De påpekar att formen på rörelse speglas av 

samtiden.  

I vardagligt tal används oftast begreppen idrott, gymnastik, sport, kroppsövning och fysisk fostran, enligt 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000), som uttryck på rörelse. De menar att de olika begreppen har betytt 

olika saker. Idrott stod för krafthandlingar och sågs som en bragd medan begreppet sport innebar att 

sporten krävde någon form av utrustning för att utövas. Gymnastik stod för konsten att bedriva kropps-

övningar.    

2.2 Barns motoriska utveckling 

Osnes, Skaug och Kaarby (2012) menar att finns det två olika sätt att se på barns motoriska utveckling, 

den ena är cefalokaudala utvecklingsprincipen, vilket innebär att rörelserna utvecklas från huvudet och 

nedåt. De menar att först kan barnet som ligger på mage lyfta på huvudet, senare kan samma barn ligga på 

mage och lyfta på överkroppen som sedan leder till att barnet kan rulla runt. Den andra principen är enligt 

författarna den proximodistala utvecklingsprincipen som innebär att rörelserna sker från mitten av krop-

pen och utåt. De anser att barnen till exempel när de ritar fattar tag i pennan med hela handen och ritar 

med stora rörelser. Senare kan barnet hålla i pennan med fingrarna och endast röra på handleden och fing-

rarna när de ritar. Enligt Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) och Magill (2011) är finmotorik 

exakta rörelser som utförs med händer, fötter och ansiktet, alltså de små muskelgrupperna. Exempel på 

rörelser som utförs med de små muskelgrupperna är rita, skriva och knäppa knappar. Grovmotorik är rö-

relser som sker med de stora muskelgrupperna i mage, rygg, armar och ben, t.ex. hoppa, springa och 

klättra.  

I åldern två till sex ökar barnens rörelseförmåga, enligt Huitfeldt, Bergströn, Tärnklev, Huitfeldt och 

Ågren (1998). Barnen utför stora kroppsrörelser i sina lekar t.ex. hoppa, klättra, fånga, klänga, kasta och 

balansera. Detta är viktigt senare när barnen börjar använda sig av kombinationsmotoriska rörelser. Vissa 

barn övar kombinationsmotoriska rörelser redan i åldern två till sex när de cyklar eller hoppar rep. Senare 

när de grovmotoriska rörelserna förfinas blir det lättare för barnen att behärska kombinationsmotoriska 

rörelser som till exempel skidor och skridskor samt bollspel. Detta sker när barnen är mellan sju och nio 

år gamla.  
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Den motoriska utvecklingen är en livslång process som börjar i fosterlivet och fortlöper livet ut. De flesta 

barns motoriska utveckling verkar följa ett visst mönster med utpräglade stadier och faser. Motorisk ut-

veckling innebär att klara av olika motoriska uppgifter med variation och flexibilitet. Barnens motoriska 

utveckling följer ungefär samma utveckling som det centrala nervsystemet (Ericsson, 2005). Det är möjligt 

att beskriva den motoriska utvecklingen genom olika faser: reflexrörelser, symmetriska rörelser, viljestyrda 

rörelser och automatiserade rörelser (Ericsson, 2005; Flinck och Moberg, 1997; Grindberg och Langlo 

Jagtøien, 2000). Nedan kommer vi att beskriva viljestyrda- och automatiserade rörelser, eftersom det är det 

som de är relevanta för vår studie.  

Flinck och Moberg (1997) påpekar att barn vid cirka fyra månaders ålder viljemässigt börjar kunna gripa 

efter olika saker och därmed göra viljestyrda rörelser. När barnet är cirka ett år är nästan alla rörelser mer 

eller mindre viljestyrda. Enligt författarna blir de viljestyrda rörelserna automatiserade om barnen får träna 

mycket på de rörelserna. Dessa rörelser tränas när barnet upprepande gånger utför rörelsen. Med en 

automatiserad rörelse menar de att rörelsen inte har någon medveten påverkan av hjärnan. Flinck och 

Moberg anser också att även ganska enkla rörelser som till exempel krypa, gå, hoppa och springa bör 

automatiseras för att barnet skall ges möjlighet att lära sig nya rörelser. De hävdar också att om barnet har 

bra automatiserade rörelser påverkar det barnets självförtroende på ett positivt sätt. 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) understryker vikten av automatisering men betonar även sinnena. 

Eftersom vissa av sinnesorganen medverkar vid rörelserna till exempel det visuella- (synen), auditiva- 

(hörsel), taktila- (beröring), kinestetiska- (rörelse) och vestibulära sinnet (balans). Automatiserade rörelser 

utvecklar barnen genom att upprepa rörelserna vid ett flertal tillfällen. De menar att barnen för att kunna 

röra sig automatiserat måste ha utvecklat ett gott samarbete mellan musklerna som ska utföra rörelsen och 

sinnena som uppfattar omvärlden. Det förutsätter också att de sinnen som är med i utförandet kan inte-

grera med varandra och att det är först när alla dessa samarbeten fungerar som en rörelse kan bli automa-

tiserad. Författarna anser att barn för att kunna automatisera sina rörelser måste få försöka, misslyckas och 

upprepa rörelsen gång på gång. De menar att barn behöver erfarenhet och upplevelser för att kunna inte-

grera rörelser och sinnen och att barn därefter kan utveckla en motorik som fungerar för de uppgifter som 

de behöver lösa i förskolan, skolan och samhället.  

2.3 Rörelsens positiva effekter på barn  

Enligt Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) bidrar regelbunden rörelse till att barnen blir förtrogna med 

sina egna kroppar och det bidrar till friska och sunda barn. De menar att förskolan ska jobba aktivt med 

kvalitén på rörelsen och att rörelsen utvecklas genom allsidiga rörelseerfarenheter och stimulering av sin-

nena. Doherty och Bailey (2003) håller med Grindberg och Langlo Jagtøien, men de påstår även att barn 

genom rörelse och lek lär sig att respektera sina kroppar och andras, och att de på så sätt förstår att det är 

viktigt att ta hand om kroppen för att må bra. 
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Rörelse och lek stärker vårt skelett, utvecklar muskelkraften och uthålligheten samt förbättrar balans och 

koordinationsförmåga (Ericsson, 2005). Om barn är fysiskt aktiva som unga bidrar det till att de blir fris-

kare senare i livet. Rörelse ökar syreupptagningsförmågan, bygger upp skelettet samt ger en bättre balans 

mellan energiintag och energiförbrukning och fysisk aktivitet kan även förebygga övervikt och fetma. Fy-

sisk aktivitet kan leda till skador som till exempel stukningar och benbrott, men fysisk inaktivitet är betyd-

ligt farligare och påskyndar åldrandet och leder därigenom till minskad livslängd (Eriksson et al., 2011). 

Ericsson (2005) påstår att genom rörelsen lär barn känna sin omvärld, de får social träning och lär sig att 

samarbeta och följa gemensamma regler. Barn utvecklar sin självkänsla dels genom att samspela med om-

givningen samt genom god kännedom om den egna kroppens fysiska begränsningar. Barn som inte får 

möjlighet att undersöka sin omgivning och sina rörelsemöjligheter kan få en minskad tro på sin rörelse-

förmåga. Williams et.al (2007) studie visar att barn som har motoriska svårigheter också har en sämre 

självkänsla och att de ofta inte är lika aktiva som barn med välutvecklade motoriska färdigheter.  

Enligt Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) kan rörelse och fysisk aktivitet hjälpa barnen att 

utveckla deras intellektuella lärande. De menar att barnen blir mer motiverade för arbete både fysiskt och 

psykiskt om barnen får en lagom dos av fysisk aktivitet. De skriver också att om barn får en bra och varie-

rande rörelseträning har det en stor betydelse för barnens självförtroende.  

2.4 Rörelsen i förskolan  

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) anser att det är förskolans uppgift att ge barnen goda förutsättning-

ar till fysisk aktivitet. De menar att det i förskolan ska finnas möjligheter att ha rörelse både inomhus och 

utomhus och att det är viktigt för barnens utveckling att förskolan använder sig av båda miljöerna. Det är 

utomhus som barnen kan använda hela sina kroppar för att röra sig. De hävdar att det finns oändliga möj-

ligheter för barn att röra på sig utomhus, eftersom barnen har ett större utrymme då. Osnes, Skaug och 

Kaarby (2012) beskriver att fysiska faktorer i miljön som påverkar barnens rörelsemöjligheter är rummets 

storlek, utformningen och materialet både ute och inne. Maude (2001) hävdar att det är förskollärarnas 

uppgift att skapa en miljö som främjar barns utveckling av motorik genom att använda sig av rytm, rums-

uppfattning, koordination och kroppsmedvetenhet. För att förskolan ska kunna ge barnen goda förutsätt-

ningar till rörelse måste förskollärarna ha kunskaper om barns motoriska utveckling, så att de ska kunna 

välja aktiviteter som utvecklar motoriken hos barnen på rätt nivå och på ett lustfyllt sätt. Barn är fysiskt 

aktiva och det är enligt Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) förskolans uppgift att ge tid och 

rum för barnet att röra sig på många olika sätt. De menar att rörelseaktiviteterna i förskolan ska bidra till 

att barnen får fundera, bry sig och vara glada så att de stärker sin tro på sig själva.  

Enligt Doherty och Bailey (2003) älskar barn att röra sig och att vara fysiskt aktiva. De tror sig se att bar-

nen tillfredsställer sig själva genom att springa, hoppa, klättra och utforska deras kroppars begränsningar. 

Precis som Doherty och Bailey anser Mellberg (1993) att barn som har lärt sig att behärska en rörelse upp-
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lever glädje och då leder det till att barnen utforskar olika rörelser. Både Grindberg och Langlo Jagtøien 

(2000) och Mellberg (1993) uttrycker att barnen genom att lära sig olika rörelser, använder rörelserna i le-

ken. Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) påpekar att ”barnens värld är en fysisk värld ef-

tersom barnets kropp och barnets upplevelsevärld aldrig är helt åtskilda” (s.22). De påstår att barnets var-

dag kretsar runt deras kroppars existens och de rörelser de gör med sina kroppar. De menar även att det är 

ett nära samband mellan barns fysiska förmåga och känslan till otillräcklighet.  

2.4.1 Barns inflytande  

Johannesen och Sandvik (2009) och Arnér (2009) är noga med att beskriva att delaktighet och inflytande 

hos barnen i förskolan inte bara innebär att bestämma utan även att vara med och påverka och vara en del 

av gemenskapen på förskolan. De hävdar att huvudansvaret fortfarande ska ligga på förskollärarna men att 

barnen ska till så stor del som möjligt få vara med och påverka verksamheten. I Läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98 rev 2010) står det att arbetslaget ska arbeta för att alla barnen ska få vara med och påverka verk-

samhetens innehåll och utformning, samt att allas åsikter ska respekteras och lyssnas på (Skolverket, 2010).   

I en studie av Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) där femåriga barns uttryck om bestämmande i 

förskolan har undersökts framkommer det att barnen tycker att det är viktigt att de får vara med och be-

stämma. De tycker att förskollärarna kan bli mycket bättre på att inkludera barnens åsikter i verksamhet-

ens utformning. Det framkommer även att om barnen själva får bestämma över sin tid på förskolan så vill 

de leka, många uttrycker att de vill leka med sina vänner och gärna utomhus. Det barnen vill göra utomhus 

är att cykla, leka kurragömma, gunga och leka i sandlådan. Inomhus var barnen mest intresserade av att 

leka i byggrummet och att bygga med de stora kuddarna, andra aktiviteter som barnen tyckte var roliga var 

att rita, måla och sy. Sheridan och Pramling Samuelson kom även fram till att barnen tycker att det är ro-

ligt att göra något som de själva har bestämt, och att de inte tycker om att bli tvingade till saker.   

2.4.2 Lek  

För Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) är leken en del av barns rörelse och eftersom kroppen 

används när de rör på sig, så blir kroppen väldigt viktig i barnens lek. De menar att för barn som känner 

tilltro till sin rörelseförmåga och sin kropps rörelsemöjligheter är leken mer tillgänglig. Enligt Öhman 

(2011) är barn som leker mycket rörliga, de tycker om att utmana sina kroppar och gläds åt att lyckas med 

rörelsen. Maude (2001) anser att barn genom leken lär sig massor om sin kropp, men även annan nyttig 

kunskap om olika miljöer, språk och socialt bemötande.    

Maude hävdar att förskollärare ska ge barnen stora möjligheter till att vara fysiskt aktiva, eftersom det ökar 

barnens motivation och initiativ till rörelse i hemmet och i förskolan. Allt eftersom barnen utvecklar sina 

lekerfarenheter måste förskolan se till att så många barn som möjligt ges möjlighet att utveckla en tilltro till 

sina egna färdigheter, så att barnen sedan kan och vågar delta i olika former av fysiskt aktiv lek. Öhman 

(2011) påpekar att leken motiverar barnen, att barnen blir skickligare lekare när de får leka mycket och att 

detta leder till glädje och en mer utvecklad lek. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) och Öhman 
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anser att barnens erfarenheter speglas i leken och att barnen använder händelser, saker och roller i leken 

för att bearbeta sina erfarenheter. I Johansson och Pramling Samuelssons studie har det framkommit att 

barnen måste tycka att leken är lustfylld och inspirerande för att vilja leka och att barnen endast vill delta 

om de tycker att det är roligt. Öhman (2011) instämmer med Johansson och Pramling Samuelsson om att 

barnen leker lekar som de tycker är roliga.                                                                                                                    

Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) beskriver sensomotorisk lek som en form av övning på 

olika rörelser. De menar att när det lilla barnet gång på gång går upp och ner för till exempel en backe och 

snubblar, trillar och lyckas om vartannat så kallar de det för sensomotorisk lek eller övningslek. De påpe-

kar också att barn måste ges möjligheter att bli trygga i sin rörelseförmåga och tränas bland annat genom 

att arbeta med grundläggande färdigheter inom olika former av lek.  

Enligt Huitfeldt, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt och Ågren (1998) finns det olika former av lekar. De 

olika formerna av lek är: presentations-, koncentrations-, jakt-, kamp-, samarbets- och musiklekar. 

 Presentationslekar är lekar som går ut på att lära känna varandra och namnen på sina kamrater till 

exempel namnboll och spindelnätet.  

 Koncentrationslekar tränar koncentrationen som till exempel spegeln, hela havet stormar och 

häxan.  

 Jaktlekar är lekar då barnen får springa mycket och jaga varandra, förslag på lekar är datten, jägar-

boll och under hökens vingar kom.  

 Kamplekar är lekar där barnen tävlar mot varandra exempel på lekar är fingerkrok, krigarlekar och 

dragkamp.  

 En annan lekform är samarbetslekar som går ut på att samarbeta för att lyckas med aktiviteten, 

t.ex. knuten, rockringen och prickboll.  

 Den sista formen av lek är musiklekar där barnen tränar på att röra på sig till musik till exempel 

honkey tonkey och dansstopp.1  

Huitfeldt et.al anser att det finns särskilda lekar som barnen i förskolan ofta leker utomhus, en av dessa 

lekar är till exempel dunkkurragömma.  

Enligt Osnes, Skaug och Kaarby (2012) finns det olika former av lek som till exempel roll-, regel- och 

konstruktionslek, de har sett att barn även i dessa lekar är kroppsligt aktiva och att de rör på sig. De häv-

dar att barn som leker mamma, pappa, barn är minst lika aktiva som de barn som leker jaktlekar. Förfat-

tarna påpekar att de rörelseformerna som ofta förekommer i leken är lyfta, krypa, bära, klättra, springa och 

så vidare. Lek kan vara många olika saker, men det är endast barnen som kan bestämma vad som är lek 

och inte. De menar att det är sammanhanget som avgör vad barnen ser som lek.  

                                                      

1 Förklaringar till lekarna finns i bilaga 3.  
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2.5 Teori 

Vi har gjort en kvalitativ studie, där vi har inspirerats av Ference Marton metodteori fenomenografisk di-

daktik. Fenomenografi innebär att forskaren studerar andras erfarenheter, i vårt fall förskolebarns beskriv-

ningar om rörelse. Fenomenorgrafen är intresserad av hur barnen erfar fenomenet som de vill undersöka 

och att det är variationen mellan svaren som är intressant för forskaren (Marton och Booth, 1997a). Fe-

nomenorgrafen är intresserad av varför det finns variationer och hur variationerna framträder. Alla männi-

skor är olika och har olika erfarenheter och att det är det som gör att våra uppfattningar skiljs åt (Marton 

och Pang, 2008).  

Marton och Pang (2008) samt Marton och Booth (1997b) menar att fenomenografin är anpassad till att 

användas för pedagogiska studier för att kunna förändra och förbättra undervisningen. Erfarenheter och 

lärande hör ihop, eftersom människor lär sig av sina erfarenheter (Marton och Booth, 1997b). En person 

måste ha erfarenheter av ett fenomen för att kunna ha åsikter om fenomenet, för att kunna förklara och 

stå för sina åsikter och uppfattningar måste personen ha erfarenheter av fenomenet och veta vad det är för 

något (Marton och Pang, 2008).  
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3 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur tre- till sexåriga förskolebarn beskriver rörelse. 

3.1 Frågeställningar  

Hur uttrycker sig förskolebarn om vad rörelse är? 

Hur uttrycker förskolebarn att de rör på sig samt hur de vill och inte vill röra på sig (roliga och tråkiga rö-

relser)? 

Var uttrycker förskolebarn att de vill röra på sig? 

Hur uttrycker sig förskolebarn om varför de ska röra på sig? 
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4 Metod 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp hur vi har gått tillväga för att samla in empirin: urvalsprocessen, ge-

nomförandet av intervjuerna, etiska förhållningsättet samt tillförlitligheten och analysen av empirin.  

Enligt Bryman (2011) är det bra att använda sig av en kvalitativ metod när forskaren ska forska om perso-

ners uppfattningar i olika ämnen. Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att få fram barns 

beskrivningar om rörelsen i förskolan, i studien har vi använt oss av en intervjuguide (se bilaga 1) som 

stöd för oss under intervjuerna. Ibland har vi frångått intervjuguiden och istället ställt frågorna i annan 

ordningsföljd eller lagt till följdfrågor på barnens svar. Detta kallar Bryman för en semistrukturerad inter-

vju där det finns en hjälp för intervjuaren att gå tillbaka till, men att intervjuaren ställer frågorna i olika 

ordningar och ställer följdfrågor utefter respondentens svar. Bryman anser att det är bra att göra en pilot-

intervju för att se om respondenten förstår intervjufrågorna. Vi valde att göra en pilotintervju, den gjordes 

med ett barn i motsvarande åldersgrupp och barnet var bekant med intervjuaren sen tidigare. Med hjälp av 

pilotintervjun kom vi fram till att begreppet rörelse förstods av barnet och därmed kände vi att vi kunde 

använda begreppet i den fortsatta studien. Vi såg till att pilotintervjun genomfördes med liknande förut-

sättningar som de andra intervjuerna senare skulle göras. Denna genomfördes i ett avskilt rum och inter-

vjun spelades in. 

4.1 Urval 

Doverborg och Pramling Samulsson (2000) hävdar att om barnintervjuer genomförs så är det lättare att 

intervjua de äldre barnen på förskolan, eftersom de kan ha ett mer välutvecklat språk och en större erfa-

renhetsgrund, jämfört med de yngre barnen på förskolan. Med tanke på detta och för att vi ska kunna 

uppnå vårt syfte som är att fråga barn i ålder tre till sex vad de anser om rörelse, valde vi att intervjua barn 

i den åldersgruppen.  

Bryman (2011) påpekar att det är möjligt att begränsa urvalsgruppen på olika sätt. Ett av sätten är att an-

vända sig av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskarna gör ett urval efter vilka personer som 

finns tillgängliga. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser att en forskare som känner barnen, 

har en fördel för att barnen sannolikt blir trygga med forskaren och intervjusituationen. Därför valde vi att 

intervjua barn som vi är bekanta med och som vi tror känner sig trygga med oss. 

Barnen som vi intervjuade går på två olika förskolor som ligger i en medelstor svensk stad. Vi intervjuade 

19 stycken barn i åldern tre till sex, oberoende av kön. Åldersfördelningen på barnen var följande: tre treå-

ringar, tre fyraåringar, tio femåringar och tre sexåringar. Vi hanterade urvalsprocessen på lite olika sätt. En 

av oss delade ut informationslappen (se bilaga 2) till alla 18 barn på avdelningen, hon fick tillbaka 14 lap-

par varav två ej gav oss tillstånd att intervjua. Hon pratade med några av vårdnadshavarna personligen och 

de andra informationslapparna hängdes upp på barnens platser, där förskolan vanligtvis delar ut andra 

lappar. Dock intervjuades 11 barn, då det tolfte barnet ej var närvarande när intervjuerna genomfördes.   
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Den andra studenten intervjuade barn på en förskoleavdelning med 64 barn, där åtta barn valdes ut i sam-

förstånd med en förskollärare. Dessa barn valdes för att förskolläraren och studenten observerade att de 

barnen tydde sig till studenten precis som Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) föreslår. Studenten 

pratade och delade ut informationslappen till de utvalda barnens vårdnadshavare. Alla vårdnadshavare 

skrev på informationslappen direkt, utom en som ville tänka lite på saken men skrev under senare. 

4.2 Genomförande 

Vi började med att formulera vår intervjuguide utifrån vårt syfte och våra frågeställningar (se bilaga 1), vi 

bröt ner frågeställningarna i mindre frågor som vi trodde att barnen kunde svara på. Intervjuerna genom-

förde vi enskilt, alltså vi hade intervjuerna var för sig på vardera förskola. När de genomfördes frågade vi 

alltid de barnen som vi tänkt intervjua om de ville svara på våra frågor, för att ge barnen en valmöjlighet, 

alla de tillfrågade barnen ville ställa upp. När vi fått barnens tillåtelse gick vi iväg till ett enskilt rum på för-

skolan där vi kunde sitta ostörda. Doverbog och Pramling Samuelsson (2000) skriver att, för att barnen 

ska kunna fokusera på frågorna är det bra att sitta i ett ostört rum. Fem av våra intervjuer blev av olika 

orsaker avbrutna av andra pedagoger, barn eller vårdnadshavare. Vi ignorerade personen eller pausade 

intervjun och väntade på att personen skulle avlägsna sig från rummet. Detta gjorde vi för att minska stör-

ningens påverkan på barnet.  

Innan vi började med intervjuerna småpratade vi lite med barnen så att de skulle komma igång och inte 

känna sig obekväma i situationen, barnen fick själva välja var i rummet de ville sitta. När vi hade satt oss 

ner frågade vi barnen om vi fick spela in deras svar och samtliga barn svarade ja. Enligt Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000) finns det många fördelar med att spela in intervjuer, för då kan intervjuaren 

bland annat göra anteckningar om barnens berättelser och samtidigt ha hela intervjun inspelad, så att 

ingenting missas. De enda anteckningarna som vi gjorde var när barnen utförde en rörelse för att vi skulle 

komma ihåg det, annars antecknade vi inte något som de berättade eftersom vi ville vara uppmärksamma 

på deras svar.    

Vi började intervjuerna med att ställa öppna frågor för att sedan ställa mer specifika frågor. Under en del 

intervjuer var vi tvungna att ställa en del ledande frågor för att barnen skulle förstå och komma igång. 

Ibland fick vi även ta upp konkreta händelser för att barnen lättare skulle kunna svara på våra frågor. Do-

verborg och Pramling Samuelsson (2000) säger att för att inleda en intervju med barn kan det ibland vara 

bra att ta en utgångpunkt i en konkret händelse än att börja och reflektera kring ett begrepp. Allt eftersom 

intervjuerna fortlöpte bad vi barnen emellanåt att visa oss de rörelser de pratade om, för ibland var det 

svårt för barnen att förklara muntligt vad de menade och då var det lättare för barnen att visa och berätta 

samtidigt. Om barnen gjorde en rörelse så antecknade vi det. När vi märkte att barnen inte hade mer att 

berätta avslutade vi intervjuerna med att ställa första frågan igen för att se om barnen hade kommit på 

något mer som de ville säga. Efter det tackade vi barnen för att vi hade fått intervjua dem och sedan 

stängde vi av inspelningen. Efter att vi hade stängt av fick de barn som ville lyssna på intervjun och många 
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av dem ville det. Sedan gick vi tillbaka till avdelningen och slöt upp med de andra barnen. Intervjuerna 

varade i mellan fem till tjugofem minuter och transkriberingarna blev mellan tre och elva sidor.  

Under intervjuerna fick barnen även rita vad de tänkte på när de tänkte på rörelse. En del barn ritade, 

andra gjorde det inte. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att det kan vara en fördel att låta 

barnen rita något om ämnet när barnintervjuer genomförs, för då kan intervjuaren återkoppla samtalet till 

teckningen eller använda teckningen för att starta samtalet. Under intervjuerna använde vi oss av teck-

ningarna för att fortsätta samtalet. Vi har valt att inte använda oss av teckningarna när vi har analyserat 

empirin, eftersom teckningarna endast var ett stöd för oss under intervjuerna. När barnen ritade något bad 

vi dem att beskriva det de ritat och därför har vi valt att inte ha med teckningarna i arbetet eftersom bar-

nens svar finns på inspelningarna.  

4.3 Etik  

Eftersom vi har intervjuat barn måste vi, enligt Bryman (2011), fråga vårdnadshavarna om tillåtelse, samt 

meddela syftet med undersökningen och frivilligheten att delta i undersökningen. Vi valde att dela ut in-

formationslapparna (se bilaga 2) till de vårdnadshavarna vars barn vi ville intervjua, där vårdnadshavarna 

fick ge sin tillåtelse till sitt barns medverkan. Denna informationslapp delade vi ut till de vårdnadshavare 

vars barn är bekanta med oss. Bryman anser att alla deltagare har rätt att behandlades konfidentiellt, därför 

valde vi att fingera namnen på deltagarna. Vi frågade även barnen om de ville vara med i undersökningen, 

även om deras vårdnadshavare hade gett sin tillåtelse. Vi har i enlighet med Brymans uppmaning informe-

rat deltagarna och deras vårdnadshavare att empirin ej kommer att spridas vidare till utomstående. 

Vetenskapsrådet (2002) har formulerat fyra olika principer, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att informera alla berörda om studien, vad syftet är och 

deras frivillighet att delta har vi delat ut en informationslapp samt förklarar för barnen vad arbetet handlar 

om. Vi har låtit respondenterna själva bestämma om de vill vara med i undersökningen eller eventuellt 

avbryta intervjun, för att tillmötesgå samtyckeskravet. För att uppfylla konfidentialitetskravet har vi ef-

tersom vårt undersökningsobjekt är minderårigt bett om vårdnadshavarens tillåtelse. Vi har figurerat nam-

nen på respondenterna och inte lämnat ut deras personuppgifter. Nyttjandekravet har vi tillgodosett ge-

nom att bara presentera empirin som vi har fått in i uppsatsen och ingen annanstans. 

4.4 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) så kan tillförlitlighet delas upp i fyra olika kriterier: trovärdighet, överförbarhet, på-

litlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Med trovärdighet menas att resultat kan förankras i 

verkligheten och att undersökningen genomförs utefter de etniska reglerna samt att respondenterna får ta 

del av undersökningens resultat. För att överförbarhet ska kunna tillgodoses bör forskaren, enligt Bryman, 

ha ett djup i undersökningen för att den ska kunna bli överförbar på en annan population. Pålitlighet 

handlar om att undersökningen tydligt ska beskrivas så att någon annan ska kunna upprepa studien. Med 
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kategorin en möjlighet att styrka och konfirmera menas att forskarna inte har låtit sina egna värderingar 

påverka studien.  

Vi har strävat efter att nå tillförlitlighet genom att bland annat lämna ut den färdiga uppsatsen till de be-

rörda förskolorna så att vårdnadshavarna tillsammans med barnen samt förskollärarna kan ta del av resul-

tatet. Genom att använda oss av kvalitativa intervjuer har vi strävat efter att nå ett djup i undersökningen 

när vi har ställt följdfrågor på barnens svar. I genomförandet och analysen har vi beskrivit hur vår datain-

samling har gått till, för att göra undersökningen så upprepningsbar som möjligt. Vårt resultat grundas 

endast på respondenternas beskrivningar av rörelse, våra åsikter syns först i diskussionen.  

4.5 Analys   

Under arbetets gång har vi diskuterat och reflekterat över intervjuerna muntligt för att upptäcka likheter 

och skillnader samt att kunna förbättra intervjutekniken. Sedan fortsatte analysen vid transkriberingen av 

intervjuerna då vi upptäckte flera gemensamma nämnare. När alla intervjuer var transkriberade, skrev vi ut 

dem på olikfärgade papper, en färg för varje intervju. Sen satte vi oss ner tillsammans och läste igenom alla 

intervjuer. När det var klart valde vi att sammanställa resultatet utefter våra frågeställningar, därefter tog vi 

fram plastfickor som vi benämnde med de olika frågeställningarna. Därefter tog vi en intervju åt gången 

som vi läste igenom och klippte sönder, delarna la vi i plastfickorna under den frågeställning där de pas-

sade in. När alla intervjuer var uppdelade gjorde vi en sammanfattning av varje frågeställning i ett kollegie-

block för att få en överblick. Sedan tog vi frågeställning för frågeställning och sammanställde dem till en 

löpande text, därefter la vi in citat i texten som stärker och tydliggör barnens beskrivningar. En del av cita-

ten har valts ut för att det är många barn som sagt samma sak och då har vi valt ut ett av citaten som vi 

anser beskriver vad barnen har sagt i stora drag. Andra citat har valts ut eftersom de sticker ut ur mäng-

den. De figurer (se figur 1 och 2) som vi har med i arbetet har vi sammanställt av barnens beskrivningar av 

vilka rörelser eller rörelselekar som de spontat svarade var roliga. Figurerna har vi med för att vi vill tydli-

göra vilka rörelser och rörelselekar som barnen i vår undersökning helst ville utföra.  
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5 Resultat  

Här nedan kommer vi att presentera vår empiri, vi har valt att dela in empirin i stort sätt efter våra fråge-

ställningar nämligen vad rörelse är, hur de rör sig, hur de vill röra sig, hur de inte vill röra sig, var de vill 

röra sig och varför de ska röra på sig.  

När vi citerar barnen under intervjuerna har vi valt att benämna dem med bokstaven B efterföljt av siffror 

för att visa på att det är olika barn som har sagt det citerade. Intervjuaren har fått bokstaven I, för att läsa-

ren ska kunna urskilja vem som är vem. I vissa citat finns det parenteser dessa är för att barnet utför en 

rörelse. Vid något tillfälle så nämner barnet ett namn på ett annat barn, detta namn har vi fingerat.  

5.1 Vad rörelse är för barnen  

De flesta av barnen anser att rörelse är något som de utför när de rör på sig. När barnen säger att de rör 

på sig menar de att de rör på sin kropp. Vissa barn benämner även kroppsdelar som till exempel armar 

och ben. Ett av nitton barn säger att det känns bra att röra på sig, övriga barn har inte svarat på hur det 

känns att röra på sig. 

Tre av barnen uttrycker även att vissa specifika djur kan röra på sig, de djur de nämnt är katt, hund och 

marsvin. Ett av barnen säger även att blommor inte kan röra på sig, men att barnet kan det.  

Mer än hälften av de tillfrågade barnen kopplar rörelse till gympa, sport eller träning, de anser att rörelse, 

träning, gympa och sport är samma sak.  

I:  När ni har gympa vad gör ni då? 
B8:  Vi leker träning. 
I:  Okej vad är träning för nått? 
B8:  När vi har gympa. 
I:  Så gympa och träning är samma sak? 
B8.  Ja. 
I:  Men rör du dig när ni har gympa? 
B8:  Ja.  

Ett av barnen förklarar att de på gympan lär sig olika saker till exempel att dansa och det är flera barn som 

nämner dansa som en rörelse. Några barn har även nämnt Röris eller Mini-Röris som en form av rörelse. 

Ett av barnen förklarar Röris som en aktivitet där barnen står och tittar på fröken som gör vissa rörelser 

till en speciell musikskiva och sen härmar barnen förskollärarens rörelse. Det finns även barn som beskri-

ver att rörelse är andra aktiviteter än gympa och träning, de beskriver rörelser som att pyssla, måla, spela 

spel på mobilen, sola och titta på fåglarna.  

Två av nitton barn uttrycker sig inte om vad rörelse är för något eftersom de säger att de inte vet vad rö-

relse är. Ytterligare ett barn beskriver inte vad rörelse är, men barnet uttrycker att det finns rörelse, men att 

barnet inte vet vad det är för något.   
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5.2 Hur barnen rör på sig enligt dem själva  

De barn som vi har intervjuat beskriver hur de rör på sig genom att beskriva hur de rör på olika kroppsde-

lar till exempel fötter, händer, armar, axlar, mun och ögon. Ett av barnen sa att barnet kan röra på andra 

saker än kroppen nämligen pinnar, penslar, toarullar, pennor och klädnypor. Barnet beskriver att för att få 

dem att röra på sig, måste barnet själv göra en rörelse så att föremålet rör på sig. Exempelvis säger barnet 

att när barnet rullar penseln på bordet rör penseln på sig eller om barnet nyper på klädnypan rör den också 

på sig.  

Fler av barnen som inte har sagt att de rör på olika kroppsdelar till exempel händer och ben, säger att de 

istället utför olika rörelser till exempel hoppa, springa och jogga. De ser själva utförandet (hoppa, springa 

och jogga) som rörelsen i sig, inte de enskilda rörelserna som krävs i ben, armar och så vidare.  

Det här barnet beskriver hur barnet utför en viss rörelse med hjälp av en viss kroppsdel: 

I:  Kan du berätta hur man gör när man hoppar? 
B2:  Ska jag säga det? 
I:  Ja, du kan säga det, du kan visa också. 
B2:  (Hoppar). 
I:  Kan du berätta också? Hur gör du när du? Kan du sätta ord på det? 
B2:  Jag använder mina fötter.  

Barnen som vi intervjuat beskriver rörelser som kan utföras i olika miljöer som till exempel ute, inne och 

lekparken. Ute nämner barnen att de kan kasta snöboll, hjula, gunga, klättra, spela basket, spela fotboll, 

hoppa hopprep, cykla, åka sparkcykel, hoppa på studsmatta, klättra i träd, åka rutschkana, åka skidor, gå på 

styltor, simma och plocka blommor. Här förklarar ett barn vad de kan göra utomhus och om de kan göra 

någon av dessa aktiviteter inomhus:  

I:  Vad är det för roliga saker man kan göra ute? 
B11:  Gunga, åka, klättra, spela basket, spela fotboll. 
I:  Mmm. 
B11:  Hoppa hopprep. 
I:  Kan man göra det inomhus? 
B11:  Jo men inte klättra. 
I:  Nä men man kan göra några av sakerna inomhus? 
B11:  Mmm. 

Rörelse som kan utföras inomhus enligt barnen är kullerbyttor, datten, spinga, hoppa, studsa, kasta, klistra, 

snurra på tå och hoppa runt, balansera, dansa, klättra, måla, split, spagat, baklängeskullerbytta, skaka på 

kroppen, gå, leka, röris, dansa, simma, vicka på rumpan, röra på tungan och sprattelgubben. Ett av de till-

frågade barnen uttrycker att springa är en rörelse men att gå inte är en rörelse.  

Andra rörelser som barnen nämner är rörelser som kan utföras i lekparken till exempel gunga, klättra, 

springa, datten och åka rutschkana. Barnet beskriver vad man brukar göra i lekparken:  
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I:  I lekparken. Hur kan man röra sig i lekparken? 
B6:  Man kan springa runt och så finns det ett hål där och så är det buskar där och så springer 

man igenom dem och så runt där och så tillbaka.  

Det är flera av de tillfrågade barnen som uttrycker att de inte vet vad rörelselekar är för något. Ett av bar-

nen säger att det finns rörelselekar, men barnet vet inte vilka. De andra barnen nämner lekar som hela ha-

vet stormar, dans, hoppa hage, datten, sista trollet ut, och lilla snigel akta dig. Leken hela havet stormar 

nämner många barn, men de beskriver leken på olika sätt med olika teman. Ett av barnen kallade leken för 

piraten och ett annat barn pratar om leken med former, där havet, skeppet och landet har bytts ut mot 

former som till exempel triangel, kvadrat och cirkel.  

5.3 Hur barnen vill röra sig  

Rörelser som barnen uttrycker är roliga är ofta snabba rörelser som att springa, hoppa, åka rutschkana, 

cykla, svinga i lianer och hoppa hopprep. Barnen uttrycker att rörelser som är roliga är rörelser som de 

själva får bestämma över. De uttrycker att det är roligt att få göra hur de vill.  

Några få av barnen har nämnt olika spel och skapande aktiviteter som måla och pyssla. Ett av barnen sä-

ger att det är roligt att röra på sig men att andra aktiviteter är roligare: 

I:  Hur tycker du om att röra dig? 
B16:  Jag tycker om att röra mig att, mest tycker jag om att man kan måla och sådant eller pyssla 

eller pussla eller läsa bok eller någonting.  

Ett barn beskriver att det är roligt att röra sig med sin bästa kompis:  

I:  Finns det någon annan rörelse än springa som är rolig? 
B6:  Ja. 
I:  Vilka då? 
B6:  Leka med sin bästa kompis. 

Ytterligare ett barn nämner att det är roligt att springa eftersom barnet blir varmt och svettas, barnet säger 

också att träning är roligt. 
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Figur 1. 

 

Figur 1 redogör för vilka rörelser som barnen spontat beskriver som roliga och som de vill utföra.  

Många av barnen beskriver att de roliga rörelselekarna ofta går ut på att springa, som till exempel, under-

hökens vingar kom, datten, kom alla mina kycklingar, olika danser, dunkkurragömma, spökboll och hela 

havet stormar.  

I:  Vad är det som är så roligt med datten? 
B3:  Att man springer. 
I:  Okej. 
B3:  Och man får energi i benen.  

Andra roliga lekar som barnen beskriver är lekar som är lugnare än springlekar till exempel ett, två, tre 

stjärna, mamma, pappa och barn, kurragömma, björnen sover och häxan. Här beskriver ett av barnen en 

lek som de har lekt på gympan som barnet tycker är rolig: 

I:  Mm datten är kul, finns det några fler än datten? 
B1:  Leka någonting med häxa. 
I:  Med häxa? Vad gör man då? 
BI:  Alltså… fröken är häxa. 
I:  Okej. 
B1:  Ja också ligger vi som en boll också lägger hon en filt på någon. Och när hon gör så (knack-

ar i bordet) då vaknar alla och då ska man gissa vem det är under filten. 
I  Ja häxan det är kul. Brukar ni göra den? 
B1:  Nja inte alltid. Men vi har, men vi har gjort den två gånger i gympan.  

Några få barn beskriver lekar mer ingående men nämner inget namn på leken. Det här barnet beskriver en 

lek väldigt ingående men nämner den inte vid namn: 

B9:  Det finns hoppa hopprep, så här går det till. Man måste hoppa hopprep en gång och rocka 
rockring två gånger, sen så måste man tvätta sina händer och sen gå och lägga sig och sova 
två timmar. Sen så måste man blåsa upp en ballong (blåsljud) och så måste man göra så 
(pruttljud) och sen hoppa hopprep tvåtusen gånger.  

0
2
4
6
8

10
12
14

Roliga rörelser 



 

17 

 

Figur 2.  

 

I Figur 2 presenteras den form av rörelselek som barnen spontant uttrycker att de helst vill leka, vi har 

tagit de lekar som barnen har nämnt som roliga och tolkat vilken lekform som leken tillhör.  

5.4 Hur barnen inte vill röra sig 

De flesta av de tillfrågade barnen beskriver att det inte finns några tråkiga rörelser, de säger att alla rörelser 

är roliga. Rörelser som barnen upplever är tråkiga är ofta rörelser som har vållat eller vållar smärta. 

I:  Finns det några tråkiga rörelselekar? 
B7:   Mm ja. 
I:  Vilka då? 
B7:  Jag gillar inte att göra kullerbyttor. 
I:  Nä. 
B7:  Så mycket. Jag gillar inte att röra så mycket men jag måste. 
I:  Nä. Men vad är det som är jobbigt med att göra kullerbyttor? 
B7:  Att man ska lägga sig med huvudet ner. 
I:  Okej gör det ont på huvudet då? 
B7:  (Nickar med huvudet).  

De rörelser som barnen upplever är tråkiga är exempelvis balansera, hoppa, spela World of war craft, kull-

lerbyttor och jogga. Ett barn nämner att det är tråkigt att röra på sig hemma för där finns det inga andra 

barn att leka med. Det är även två av barnen som säger att slappna av är tråkigt.   

Många barn anser att det inte finns några tråkiga rörelselekar eftersom de uttrycker att det är roligt att leka. 

Ett barn säger så här om tråkiga rörelselekar:  

I:  Finns det några tråkiga lekar?  
B3:  Nä. 

Så här säger ett annat barn:  

I:  Finns det några tråkiga rörelselekar?  
B11:  Nä.  
I:  Inte men vad är det som är så roligt med att röra sig?  
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B11:  Att man kan göra vad man vill. 

Barnen som beskriver tråkiga rörelselekar har ofta en anledning till varför de är tråkiga. Antingen beskriver 

barnen att leken är svår, de blir tvingade mot sin vilja att delta i leken eller att de blir tagna i olika springle-

kar. De lekar som barnen beskriver är tråkiga är dansstopp, leka med lego, honkey tonkey, under hökens 

vingar kom och mamma, pappa, barn. Här nedan beskriver barnet varför leken under hökens vingar kom 

är tråkig:  

I:  Finns det några tråkiga lekar?  
B17:  Ja höken under alla vingar kom är tråkig.  
I:  Varför är den tråkig?  
B17:  För att man måste springa och jag blir alltid tagen. 

 
Så här beskriver ett barn varför det är tråkigt att bli tvingad till lek: 

I:  Finns det några tråkiga lekar?  
B18: Ja.  
I:  Mhm, vilka är det?  
B18: Tomas gillar att leka med lego, men han säger att jag måste vara med. Men jag vill inte det. 

 

5.5 Var barnen vill röra på sig 

När vi frågade barnen var de vill röra sig uttryckte de flesta att det är bra att röra på sig i stora rum eller så 

vill de röra sig utomhus. Om barnen ska röra sig i ett mindre rum så föreslår ett av barnen att det är bra att 

flytta på stolarna för att få mer utrymme. Barnet beskriver varför det är viktigt att rummet som barnen ska 

röra sig i ska vara stort: 

I:  Var vill du röra dig någonstans? 
B19:  Inne i det blå rummet. 
I:  Inne i det blå rummet. Varför är det bra att röra sig där inne? 
B19:  För att det är lite mer större rum. 
I:  Okej. Är det bra och ha stora rum när man ska röra på sig? 
B19:  Annars kan man krocka med väggarna. 
I:  Mmm det kan man göra. Kan man röra sig någon annanstans? 
B19:  I ateljén, men då måste man flytta på stolarna. 

Två av barnen beskriver att det är bra att vara ute i en hälsoaspekt nämligen att det är bra för kroppen eller 

att det är bra för att få frisk luft. Andra barn benämner nackdelar och fördelar med att röra på sig utom-

hus. Ett barn säger att det är dåligt att vara i det höga gräset eftersom barnet kan ramla, medan ett annat 

barn beskriver att det är bra att vara på gräset eftersom det gör mindre ont om barnen ramlar där. Ett av 

barnen förklarar varför det är bra att röra på sig utomhus:  

I:  Okej om du får bestämma var någonstans du skulle röra dig, var skulle det vara för någon-
stans? 

B3:  Ute. 
I:  Ute varför vill du just vara ute kan du berätta? 
B3:  För att det är roligt. 
I:  Vad är det som är så roligt med att vara ute? 
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B3:  Man får frisk luft. 
I:  Okej, nått annat som är kul med att vara ute? 
B3:  Att få leka.  

Fler av barnen nämner dockvrån som en plats där de vill röra sig, andra barn nämner klätterställningen 

eller lekparken. Andra barn har även nämnt att det är bra att vara hemma när de vill röra på sig. Ett av 

barnen har sagt att det är bra att vara inne så att barnet kan titta på tv samtidigt.  

5.6 Varför barnen ska röra på sig enligt dem själva 

16 av barnen vi intervjuade uttryckte att de inte vet varför de ska röra på sig. Ett barn uttryckte att de har 

rörelse för att de ska lära sig vissa rörelser, men att barnet inte vet varför de ska kunna sådant:   

I:  Varför måste man röra på sig. 
B7:  Jag vet inte. 
I:  Nä okej. Men varför tror du att vi fröknar säger åt er att ni ska göra kullerbyttor och så? 
B7:  För att vi lär oss. 
I:  Okej men finns det någon anledning till varför man ska göra en kullerbytta? 
B7:  Jag vet inte.  

Ett barn uttrycker att de rör på sig eftersom det är roligt. Endast ett av nitton barn har sagt att det är bra 

att röra på sig för då mår kroppen bra, barnet uttrycker också att det är viktigt att sova för då växer barnet:  

I:  Hur tycker du om att röra dig? 
B15:  Så att kroppen mår bra. 
I:  Så att kroppen mår bra. Hur mår kroppen bra då? Vad gör man då? 
B15:  Man ska gå. 
I:  Kan man göra nått mer? 
B15.  Sova för då växer man.  

5.7 Resultat sammanfattning 

Barn anser att rörelse är något som de utför med hjälp av kroppen och att rörelsen kan ske på många olika 

sätt. Tre av barnen var osäkra på vad rörelse är för något och hade inte något svar på frågan. Barnen ansåg 

att de rörde sig på många olika sätt de gungade, planterade blommor, simmade och åkte rutschkana. Vissa 

av barnen uttryckte att föremål också kan röra på sig, men bara om barnen rör på föremålet. Barn vill röra 

sig med hjälp av snabba rörelser så som springa, hoppa och jogga. De rörelselekar som barnen vill leka var 

jaktlekar som också går ut på att vara så snabb som möjligt. Enligt barnen så finns det inga tråkiga rörel-

ser, men visa rörelselekar är tråkiga eftersom de får ont, inte är bra på leken eller blir tvingade att delta. 

Miljöer som barnen vill röra sig i är utomhus eller i stora rum där det inte finns risk att krocka med väg-

garna. Barnen hade svårt att förklara anledningen till varför de ska röra på sig, endast tre av nitton barn 

svarade på det och deras svar var att det var roligt eller för att det är bra för kroppen att röra på sig.  
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6 Diskussion 

I detta stycke kommer vi att diskutera vårt resultat i förhållande till metoden och bakgrunden. Vi kommer 

under hela diskussionen att ta upp svagheter och styrkor med vår undersökning. Avslutningsvis tar vi upp 

förslag på fortsatt forskning inom barns beskrivningar av rörelse.  

6.1 Metoddiskussion  

Vi använde oss av metoden semistrukturerad intervju i vår studie. Enligt Bryman (2011) är det bra att an-

vända sig av en intervjuguide för att intervjuerna ska bli så lika som möjligt och för att vi ska komma ihåg 

att ställa alla frågor. Vår intervjuguide gjorde vi efter våra frågeställningar, eftersom det var det vi ville ha 

svar på. Vi tycker att vår intervjuguide fungerade bra men den kunde varit strukturerad på ett bättre sätt, 

som det var nu fick vi ibland leta oss fram till den frågan vi ville ställa och det blev en kortare paus i inter-

vjun. Vi tror inte att dessa mikropauser påverkade intervjuerna eller resultatet eftersom barnen inte tap-

pade koncentrationen. Vår uppfattning av denna intervjutyp är att den har fungerat bra eftersom vi har 

kunnat anpassa intervjuerna efter barnet och situationen, många av våra intervjuer har varit olika och bar-

nen har haft olika erfarenheter av rörelse och intervjusituationer. Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2000) anser att barnintervjuer kräver mycket av intervjuaren, intervjuaren ska vara flexibel, kunnig och 

inge trygghet under intervjun. Vi upplever att vårt beteende under intervjuerna har varit bra men vi vet att 

det finns mycket att förbättra. Saker som vi kan förbättra är att ställa en fråga i taget och vänta tills barnen 

har svarat innan vi ställer en ny fråga. Att intervjua barm har varit spännande och inspirerande men samti-

digt en utmaning eftersom barnen ofta har svarat kortfattat och ibland svävat ut ifrån ämnet. Detta har lett 

till att vi har ställt ledandefrågor och det i sig kan ha påverkat resultatet. Annars tycker vi att det har varit 

roligt att intervjua barn och få deras uppfattningar av rörelse, något som vi inte visste innan studien ge-

nomfördes. Vår pilotintervju gick bra och eftersom barnet förstod begreppet rörelse därför valde vi att 

fortsätta med samma intervjuguide. Men efterhand kom vi på att vi kunde ha gjort några fler pilotinter-

vjuer för att lära oss mer om intervjuteknik och på så vis förbättrat våra första intervjuer.  

En annan förbättring som vi skulle kunnat göra är att intervjua barn från flera förskolor för att på så sätt 

få fram andra beskrivningar av rörelse. Eftersom vi och Marton och Booth (1997a) tror att barn pratar 

utifrån erfarenheter och upplevelser tror vi att vi hade fått annorlunda svar om vi hade intervjuat barn från 

andra förskolor med andra erfarenheter. Vi tror att barnen beskrev rörelser och rörelselekar som de ofta 

utför på förskolan och om vi hade valt att intervjua barn från andra förskolor så tror vi att barnen hade 

nämnt samma rörelser, men andra rörelselekar. Vår uppfattning är att rörelserna ofta är det samma, enligt 

oss springer, klättrar och hoppar nästan alla barn, men att barnen leker olika lekar beroende på vilken för-

skola de går på.   
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I metoden presenterade vi att vi har valt att dela ut informationslapparna till vårdnadshavarna på lite olika 

sätt av olika anledningar. Det kanske har påverkat pressen på vårdnadshavaren att skriva under och kanske 

påverkat urvalet, men vi tror inte att det har påverkat resultatet. 

Under vissa intervjuer kom det in en person av olika anledningar eller störde intervjun på något sätt. Vi 

tror inte att barnen påverkades mycket av detta eftersom vi inte såg några tecken av bristande koncentrat-

ion hos barnen. Men vi kan inte säkerställa detta. Vi tror inte att avbrotten har påverkat resultatet eftersom 

vi väntade ut avbrottet och fortsatte med samma fråga när det var lugnt igen, barnen pratade vidare utan 

att vara alltför berörda av avbrottet.    

Vi känner att vi har försökt tillmötesgå alla de etiska principerna som Bryman (2011) anser är ett krav för 

att forskningen ska anses vara etniskt korrekt. De har vi tillmötesgått eftersom vi har informerat både barn 

och vårdnadshavare om studies syfte och frivilligheten att delta, vi har fingerat alla namn för att minimera 

risken för att någon ska kunna söka upp personerna som har medverkat i studien och vi har inte använt 

empirin någon annanstans än i denna uppsats.  

Tillförlitligheten har vi stärkt genom att vi har använt oss av samma intervjuguide och har till stor del lagt 

upp intervjuerna på liknande sätt. Däremot har alla barn olika erfarenheter av rörelse och detta har gjort 

att frågorna har ställts i olika ordningar och på olika sätt. För att stärka tillförlitligheten har vi även försökt 

att lägga våra värderingar bakom oss och låta barnens svar få allt utrymme i bakgrunden. Vi kommer även 

att lämna uppsatsen till de förskolor som vi har intervjuat barn ifrån för att ge förskollärare, vårdnadsha-

vare och barnen en möjlighet att ta del av studien.  

Vår analysmetod tycker vi fungerade bra eftersom vi tycker att vi fick fylliga svar på det vi har undersökt. 

Istället för att använda oss av sax och plastfickor hade vi kunnat använda oss av datorn och de funktioner 

som finns där. Vi valde att inte göra så, därför att vi tycker att det är mer konkret att ha empirin i handen 

när vi analyserar resultatet.  

6.2 Resultatdiskussion  

Barnen har svarat att rörelse är när de rör på kroppen, detta håller Ericsson (2005) med om eftersom hon 

anser att rörelse är en stor del i barnens motoriska utveckling. I vår bakgrund har det framkommit att det 

finns olika former av motorik. Enligt Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) finns det grov- och 

finmotorik, skillnaden mellan dem är vilka muskelgrupper som används vid rörelsen. I vår undersökning 

har vi märkt att barnen nämner olika former av grovmotorik: hoppa, springa och klättra. De barn som 

nämner finmotoriska rörelser har varit i minoritet, och de rörelser de tar upp är pyssla, måla och pussla. 

Detta har för oss varit överraskande för vi trodde att barnen bara skulle nämna grovmotoriska rörelser 

eftersom det stämmer bättre överens med våra erfarenheter av rörelse på förskolan. När vi har varit på 

förskolor har vi uppmärksammat att barnen ofta springer, hoppar och klättrar på rörelsestunden. Vi 
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trodde att barnen skulle koppla ihop rörelsen med begreppet rörelse och därför trodde vi att barnen inte 

barnen kopplade ihop pysselaktiviteter med rörelse. 

I vår studie har det framkommit att barnen vill utföra snabba rörelser: springa, hoppa och åka rutschkana. 

Detta överensstämmer med Doherty och Bailey (2003) de hävdar att barnen är fysiskt aktiva eftersom de 

tillgodoser sig själva och att barnen utforskar sina kroppars begränsningar genom rörelse. Det har också 

framkommit att de rörelselekar som barnen tycker är roliga är jaktlekar, koncentrationslekar och musik-

lekar. Vissa barn har även nämnt rollekar som till exempel mamma, pappa och barn. Osnes, Skaug och 

Kaarby (2012) menar att barnen även i dessa lekar är fysiskt aktiva. Barnen har beskrivit många olika for-

mer av lekar i vår studie och exempel på olika lekar som förekommit ofta är datten, kurragömma och hela 

havet stormar. Huitfeldt, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt och Ågren (1998) påpekar att det finns sex olika 

lekformer nämligen kamplek, koncentrationslek, samarbetslek, jaktlek, presentationslek och musiklek. Vi 

har märkt att tre av lekformerna är i majoritet, vi tror att barnen har erfarenheter av de lekarna och därför 

nämner de dem. I likhet med oss tycker Marton och Booth (1997a) att respondenterna alltid svarar utifrån 

sina erfarenheter och uppfattningar av omvärlden, detta överensstämmer med fenomenografisk teori. De 

lekformer som barnen inte nämner är presentationslekar och samarbetslekar och vi tror att det kan bero 

på att barnen inte har några erfarenheter av dem eller för att det är lekformer som är mindre förekom-

mande.  

I vår undersökning framkom det att många barn inte vet varför det är bra att röra sig. Några få barn ut-

tryckte att rörelse är bra för kroppen, att de kan lära sig olika rörelser och ett barn har sagt att barnet ska 

röra på sig eftersom det är roligt. I vår bakgrund har vi nämnt många positiva effekter som rörelse har på 

barn bland annat att det stärker skelettet, ger social träning och att det stärker självkänslan (Ericsson, 

2005).  Men barnen i vår studie verkar inte ha någon förklarning på varför det är bra att röra på sig. Detta 

tror vi kan bero på att förskollärare är dåliga på att förklara anledningen till varför barnen ska genomföra 

vissa aktiviteter. Vi tycker att förskollärare ska bli bättre på att förklara varför, eftersom vi tycker att bar-

nen ska ha kunskaper om rörelsens positiva effekter. Vi tror att barn som är medvetna om rörelsens posi-

tiva effekter rör på sig mer än andra barn, ett av barnen i undersökningen uttryckte att barnet inte tyckte 

om att röra på sig men att barnet gjorde det ändå. Detta tror vi kan bero på att barnet förstod att det är 

bra att röra på sig men att det kanske inte alltid är roligt.  

Platser som barnen beskriver som är bra för rörelse är stora rum med stora ytor och utomhusmiljöer. She-

ridan och Pramling Samuelsson (2001) fick i sin undersökning också fram att barn tycker att det är roligt 

att leka utomhus, detta har barnen i vår undersökning också uttryckt. Osnes, Skaug och Kaarby (2012) 

påstår att de fysiska faktorer som påverkar barnens rörelsemöjligheter är storleken, utformningen och 

materialet. Vi tycker att barnen ska få vara med och påverka den fysiska miljön på förskolan för att de ska 

trivas och för att de ska kunna utföra mängder av olika aktiviteter. Vi anser i likhet med Johannesen och 

Sandvik (2009), Arnér (2009) och Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) att det är viktigt att barn får 
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stort inflytande över sin vardag på förskolan. Vi tycker att det är viktigt att barnen får vara med att påverka 

för att vi tror att barnen växer och utvecklas om förskollärarna lyssnar och tar hänsyn till barnens åsikter. I 

vår studie har vi kommit fram till att barn tycker om att leka lekar som de själva får bestämma över. Vi 

tror att om barnen får vara med och påverka rörelsen, så kommer de att tycka att rörelsen blir roligare.  

Lekar och rörelser som barnen anser är tråkiga är aktiviteter som vållar smärta, som är svåra eller lekar de 

inte vill delta i. Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) hävdar att barn som har sämre självkänsla 

har fått det eftersom de inte lyckas bemästra vissa fysiska aktiviteter. Vi tolkar detta som att dessa barn 

tycker att vissa lekar är svåra och därför uppfattar de rörelserna som tråkiga. För oss är det nytt att försko-

lebarn uttrycker att de inte vill leka lekar som de tycker vållar smärta och som de blir tvingade till. De barn 

som har uttryckt att de blir tvingade till lek har samtidigt pratat om jämnåriga barn, det är alltså inte förs-

kollärarna som tvingar barnen till lek. Vår uppfattning av vilka lekar och rörelser som barnen tycker är 

smärtsamma är att barnen slarvar i sitt utförande av en rörelse och att de då till exempel ramlar och slår 

sig. Detta har ingen av oss tänkt på tidigare, men vi tycker att barnens svar låter väldigt logiska, eftersom 

ingen av oss skulle vilja utföra en rörelse som gör ont eller blir tvingade till. Vi tycker att det är viktigt att 

som förskollärare tänka på att erbjuda och uppmana barnen till rörelse istället för att pressa dem.  Vi tyck-

er att det är viktigt att förskollärare ska leda medveten rörelseträning eftersom barn med motoriska svårig-

heter kan ha en sämre självkänsla och de är inte lika aktiva under rörelsen som de andra barnen. Förskollä-

rare tycker vi bör ha mer och djupare kunskaper om rörelse och dess påverkan på barnen för att de ska 

kunna tillgodose alla barns rörelsebehov.  

6.3 Fortsatt forskning  

Ett sätt som vi skulle kunnat utveckla vår studie på är att observera barnen, för att styrka deras svar och 

resultatet. Vi valde att i denna studie inte göra detta eftersom vi tycker att tidsperioden var för snäv och 

för att vi ville lägga mer tid och energi på att genomföra intervjuerna och gå grundligt in på barnens be-

skrivningar.  

Vi tycker att det vore intressant att forska vidare genom att intervjua förskollärare och ta reda på deras syn 

på rörelse och jämföra det med barnens beskrivningar. Detta för att vi tycker att det vore intressant att se 

om barn och förskollärare uppfattar rörelse på samma sätt eller om det finns skillnader i deras uppfatt-

ningar. Anledningen till att vi vill veta det är för att se om förskollärare tar hänsyn till barnens delaktighet 

och inflytande i verksamheten. Beroende på vad som kommer fram kanske förskollärare är tvungna att 

ändra sin syn på rörelse. Då kan forskningen vara en hjälp för förskollärarna för att se vad barnen gillar 

och tycker är intressant.  

I vår undersökning framkom det att vissa rörelser och rörelselekar var tråkiga enligt barnen, det vore 

spännande att fördjupa kunskaperna om varför en rörelse eller rörelselek är tråkig. Vi skulle vilja veta detta 
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eftersom vi vill anpassa rörelsen till alla barn även de som tycker att rörelse är tråkigt, och förhoppningsvis 

förändra deras inställning till rörelselek och rörelse. 

En annan sak som vi skulle vilja ta reda på är varför barn anser att de ska röra på sig, om de har någon 

förståelse för varför det är bra med rörelse och vilka positiva effekter som rörelse bidrar med. Om det 

gjordes en sådan studie skulle kanske förskollärare kunna ta till vara på studien och bli bättre på att för-

klara anledningen till varför barnen är tvungna att genomföra vissa aktiviteter och varför de ska lära sig 

vissa rörelser. I vår studie svarade endast tre av barnen på denna fråga och därför skulle vi vilja utöka vår 

förståelse inom detta område.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

Frågeställningar 

1. Hur uttrycker förskolebarn vad rörelse är? 
2. Hur uttrycker förskolebarn att de rör på sig samt hur de vill och inte vill röra på sig (roliga och 

tråkiga rörelser)? 
3. Var uttrycker förskolebarn att de vill röra på sig? 
4. Hur uttrycker sig förskolebarn om varför de ska röra på sig? 

Intervjuguide  

Fråga 1 

Hur uttrycker förskolebarn vad rörelse är? 

o Vad är rörelse? 
o Vad gör man?  

 Visa mig hur?  

 Visa mig med en teckning?  

Fråga 2  

Hur uttrycker förskolebarn att de rör på sig samt hur de vill och inte vill röra på sig (roliga och tråkiga rö-
relser)? 

o Hur gör man? 
o Hur tycker du om att röra dig? 

 Vilka rörelselekar tycker du om?  

 Vilka rörelselekar tycker du inte om? 

 Vilka rörelser är roliga? 

 Vilka rörelser är tråkiga? 

Fråga 3  

Var uttrycker förskolebarn att de vill röra på sig? 

o Var vill du röra dig? 
o Var vill du leka?  

Fråga 4 

Hur uttrycker sig förskolebarn om varför de ska röra på sig? 

o Varför är det bra att röra på sig?  

Kom igång frågor… 

o Vad har du gjort idag? 
o Vad har du lekt?  

 Vad gjorde du?  

Följd frågor  

 Beskriv/ Berätta 

 På vilket sätt? 

 Vad menar du? Exempel?  
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Bilaga 2 – Informationslapp  

Hej! 
 

Vi är två Förskollärarstudenter, Josefine Klint och Sanna Pålsson som läser vår 

sjätte och nästsista termin på Högskolan för lärande och kommunikation i Jön-

köping.  

 

Vi ska under våren skriva vårt examensarbete som ska handla om vad barn har 

för tankar om rörelse i förskolan och hur de tycker om att röra på sig. För att få 

reda på detta vill vi intervjua barn i åldern tre till sex. Intervjuerna kommer vi 

spela in om ni och barnen tillåter det, samt eventuellt anteckna stödord. Inspel-

ningarna och anteckningarna kommer inte att visas för någon annan än vår hand-

ledare och eventuellt om examinatorn begär att få läsa dem.  

 

Vi vill ha er tillåtelse för 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 av-

bryta pågående intervju. Ert barn kommer att vara anonymt på det sättet att 

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

 

 

Tack på förhand! 

 
För frågor: 

Josefine Klint: 000-000 00 00 xxxxxxx@xxxxxx.xx.se  

Sanna Pålsson: 000-000 00 00 xxxxxxx@xxxxxx.xx.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 23 mars.   
 

 

mailto:xxxxxxx@xxxxxx.xx.se
mailto:xxxxxxx@xxxxxx.xx.se
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Bilaga 3 – Lek beskrivningar  

Presentationslekar   

 Namnboll – Deltagarna passar en boll till varandra och säger sitt eget namn när de får bollen. Ut-

veckling av leken är att deltagarna säger namnet på den de passar till.  

 Spindelnätet – Spindelnätet är ungefär som namnboll men de sitter i en ring och kastar ett garn-

nystan, till en kompis som säger sitt namn. Sedan kastas nystanet vidare, men det är viktigt att del-

tagaren håller kvar i garnet, och sedan kastar vidare nystanet till en annan deltagare. När alla fått 

kasta nystanet så ser det ut som ett spindelnät.   

Koncentrationslekar  

 Spegeln – En parövning där paren står mittemot varandra och den ena utför en rörelse som den 

andre också ska utföra.  

 Hela havet stormar – Rummet delas in i fyra olika plastser (skepp, hav, land och mast), ledaren 

ropar sedan namnet på ett av platsera och då ska deltagarna ta sig så fort som möjligt till den plat-

sen.  

 Häxan – Alla deltagare ligger på golvet och blundar, ledaren lägger en filt över något barn och se-

dan knackar hårt i golvet med t.ex. en innebandyklubba. Då får deltagarna sätta sig upp och nu 

ska de gissa vem som ligger under filten.   

Jaktlekar  

 Datten – Det finns en eller flera tagare som ska jaga de andra deltagarna, blir man tagen så blir 

han/hon tagare istället för den förre tagaren.  

 Jägarboll – Jägaren tar de andra med hjälp av en boll, blir man träffad av bollen så får man hjälpa 

jägaren att jaga.  

 Under hökens vingar kom – Alla deltagare utom en står på en sida av en (höken) uppgjord yta. 

Höken bestämmer sig för en färg och ropar sedan ”under hökens vindar kom” de övriga delta-

garna svarar ”vilken färg?” höken ropar då färgen som den valt (grön). Har deltagaren färgen 

(grön) på sig får den frikort och får gå över till andra sidan. De andra får sedan försöka ta sig över 

till andra sidan utan att bli tagna av höken. Om man blir tagen så får man bli hök. Leken är slut 

när alla utom en är hök. 

Kamplekar  

 Fingerkrok – Parövning, kroka ihop pekfingrarna och dra, den som först böjer på tummen förlo-

rar.  
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 Krigarlekar – Är lekar som går ut på att deltagarna leker krig.  

 Dragkamp – Parövning, där man sitter ner på golvet med fötterna mittemot varandra och håller i 

ett kort rep mellan varandra. Sedan ska man försöka dra den andra till sig.  

Samarbetslekar  

 Knuten – Alla deltagare ställer sig i en ring och blundar, på en given signal går man in mot mitten. 

Nu ska alla ta tag i varsin hand, när alla händer är upptagna får man titta, och nu ska man trassla 

ut knuten så att det blir en ring, men utan att släppa händerna.  

 Rockringen – Alla deltagaren står i en ring och håller varandra i handen, en rockring ska gå runt i 

ringen utan att deltagarna släpper varandras händer.   

 Prickboll – En eller två bollar finns i mitten, deltagarna står vid sidan av väggen och har ett antal 

mindre bollar som de ska kasta på bollen/bollarna i mitten så att den rullar mot motståndarna. 

Träffar bollen motståndarnas sida så förlorar de.  

Musiklekar  

 Honkey tonkey – En musiklek där man sjunger: 

Höger ben fram, höger ben bak 

Höger ben fram och skaka lite grann 

Hoppa runt I ring, dansa honky tonk 

Det var allt för denna gången 

Nästa vers sjunger du samma sak men byter ut kroppsdelarna t.ex.: Vänster ben, höger arm, väns-

ter arm, magen, håret och stjärten.  

 Dansstopp – Alla deltagare rör sig fritt i rummet till musik, ledaren stänger av musiken och nu ska 

alla stå stilla tills musiken startar igen.  

Utomhuslekar 

 Dunkkurragömma – alla utom en deltagare, som räknar vid en speciell plats t.ex. ett träd, springer 

och gömmer sig. Sedan ska den som räknar leta upp alla de andra, ser han/hon någon så springer 

man tillbaka till trädet och lägger handen mot trädet och ropar ”dunk för Kalle under busken”. 

Då får Kalle gå fram och vänta tills alla är hittade. Den som blev dunkad först får räkna nästa 

omgång. Skulle en person som har gömt springa mot trädet och nudda det och ropa ”dunk för 

mig ett två tre” innan den som räknar ropar, så slipper den personen räkna nästa gång.  

  


