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Barns uppfattningar av rörelseglädje. 
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Syftet med denna fenomenografiska studie var att undersöka barns uppfattningar av 

fenomenet rörelseglädje och vilken innebörd rörelseglädje har för dem. Ur ett hälsoperspektiv 

är det viktigt att människan är fysiskt aktiv. Forskningen (Engström, 2005) visar att en viktig 

motivationsfaktor för att vara i rörelse är att det upplevs som meningsfullt och roligt. Genom 

kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod har 8 barn berättat om sina uppfattningar av 

fenomenet rörelseglädje. Barnen som intervjuats behöver öka sin fysiska aktivitet och har 

ingått i ett hälsoprojekt på högskolan i Halmstad. Studenter inom lärarprogrammet har 

planerat, organiserat och genomfört de fysisk aktivitet för barnen vid 8 tillfällen. Genom en 

kvalitativ analys har barnens uppfattningar kategoriserats och tolkats. Barnen berättade om 

olika aktiviteter och upplevelser som kopplades till rörelseglädje och resultatet visade 

variationer av barnens uppfattningar.  Rörelseglädjen genom fysisk aktivitet innebar en känsla 

som barnen blev glada av. Slutsatsen är att det är varje enskild individs upplevelser av fysiska 

aktiviteter som har betydelse för individens uppfattning av fenomenet rörelseglädje.  
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Förord 
Genom min undersökning har jag fått möjlighet att möta många fantastiska människor. Dessa 

möten har bidragit till upplevelser som utvecklat mig själv som person. Under vårterminen 

har Eivor Kjellgren från barnmottagningen på länssjukhuset i Halmstad har varit min och de 

intervjuade barnens kontaktperson. Hennes insatser för barnen i viktteamet värdesätter jag 

mycket högt och det är värt att uppmärksammas. Det personliga engagemang som studenterna 

från lärarprogrammet på högskolan i Halmstad har visat genom att planerat och genomföra 

inspirerande fysiska aktiviteter med barnen är beundransvärt. Universitetslektor Karin M 

Wennström har handlett mig in i den vetenskapliga världen och stärkt min förståelse för olika 

teoriers betydelser. Jag vill också tacka min käre make för allt stöd och kaffekokande på sena 

småtimmar, det har varit guld värt. Till sist vill jag lämna ett stort TACK! till alla barn och 

föräldrar som varit fulla av energi och glädje och inspirerat mig i mitt arbete med studien. 

 

Bodil Klingvall 
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1. Inledning 
Det är onsdag eftermiddag och jag kliver in i en idrottshall som är täckt med mjuka redskap i 

skarpa färger. Musiken strömmar ut i salen och aktiva barn springer, hoppar och rör sig i ett 

organiserat virrvarr.  Det är inte konstigt att längtan till barndomen gör sig gällande i denna 

stund. De aktiva barnen i hallen behöver öka sin fysiska aktivitetsgrad eftersom de ligger i 

riskzonen för ohälsosam övervikt. När jag sätter mig ned nickar jag igenkännande till några 

föräldrar och jag får glada leenden tillbaka. Barnen ser ut att trivas och fortsätter att springa, 

hoppa och skratta. Utifrån vad jag känner och ser så uppfattar jag hela situationen som 

glädjefull och positiv, men vilken uppfattning har barnen? Det jag uppfattar som roligt och 

glädjande kanske inte alls stämmer med deras uppfattning? Kan det finnas en förklaring till 

varför dessa barn behöver mer aktivitet? Denna studie handlar om att utifrån barnens livsvärld 

få förståelse för deras uppfattning om vad som är roligt i samband med rörelse.  Vad innebär 

fenomenet rörelseglädje för dem under fysiska aktiviteter? 

För att främja folkhälsan tas olika beslut på regeringsnivå om insatser som ska genomföras 

ute i vårt samhälle. Skolan har i uppdrag att värna om elevernas hälsa och välbefinnande och 

det står uttryckligen i styrdokumenten att fysisk aktivitet ska bedrivas dagligen för de yngre 

barnen (Skolverket, 2011). Idrottsrörelsen är en annan verksamhet som värnar om barns 

intresse för fysiska aktiviteter och där föreningslivet erbjuder olika idrotter på frivillig bas 

(Riksidrottsförbundet, 2011). 

Antonovskys (2005) teori KASAM innebär känslan av sammanhang och har betydelse för 

individens hälsa genom att uppleva hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet i olika 

situationer. Om KASAM sätts i relation till rörelse så kan effekten bli glädje som utvecklar 

rörelseglädje.  Glädjen av att vara i rörelse beskrivs i många fall som en motivationsfaktor för 

att vara i rörelse (Engström, 2005). En positiv upplevelse av rörelse är betydelsefull för en 

utveckling mot att skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet (Jagtöien G, Hansen K, 

Annerstedt C, 2002). Forskningen visar att barns hälsa är i farozonen på grund av ökad 

inaktivitet, och det är inte tillräckligt att betona hälsoaspekter för att få barn mer aktiva utan 

det måste även vara roligt (Ung i Finland, 2006). 
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Bourdieus teori habitus innebär att tidigare erfarenheter i livet utvecklar den livsstil som 

individen får smak för eller tar avstånd ifrån. Om rörelseglädje sätts i samband med habitus så 

kan positiva erfarenheter av rörelse i unga år utveckla smak för rörelse ur ett livslångt 

perspektiv och individen kan får en livsstil där fysisk aktivitet ingår (Engström, 2005). 

Vad innebär egentligen att ha roligt under fysisk aktivitet?  Denna studie handlar om 

rörelseglädje och hur den uppfattas av 8 barn mellan 7-10 år. Barnen ingår i ett hälsoprojekt 

och har fysiska aktiviteter under organiserade former en gång i veckan på högskolan i 

Halmstad. Genom att intervjua barnen önskar jag i studien få en förståelse för vad begreppet 

rörelseglädje innebär för dem? Som idrott och hälsa lärare finns erfarenheter för vad 

rörelseglädje kan innebära och begreppet används för att beskriva en positiv känsla under 

rörelseaktiviteter.  Genom egen erfarenhet råkade jag själv ut för en situation när en av mina 

elever gick och satte sig under lektionstid. När jag frågade varför eleven gick undan, fick jag 

till svar ” det är inte roligt”.  Någon tydligare förklaring fick jag inte utan eleven ansåg att det 

var tillåtet att gå och sätta sig på grund av att aktiviteterna inte upplevdes roliga. 

Det intressanta i denna undersökning är att lyssna på barns uppfattningar av fenomenet 

rörelseglädje.  De intervjuade barnen som är i behov av att öka sin fysiska aktivitet uppfattar 

kanske rörelseglädje ur ett annat perspektiv och genom andra erfarenheter i förhållande till 

mina uppfattningar?   
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2. Syfte och frågeställningar 
I samarbete med barnhabiliteringen på länssjukhuset i Halmstad erbjuds barn att delta i 

fysiska aktiviteter på högskolan i Halmstad.  Syftet med studien är att undersöka barnens 

upplevelser och uppfattningar av rörelseglädje och vilken innebörd rörelseglädje har för dem. 

Vad uppfattar barnen som roligt under fysiska aktiviteter, och vilken känsla berättar barnen att 

de upplever vid aktiviteter som de tycker är roliga? Studiens frågeställningar är följande; 

 
• Vad beskriver barnen att rörelseglädje innebär för dem? 

• Hur uppfattar barnen känslan av rörelseglädje?  

• Vilka aktiviteter kopplar barnen till rörelseglädje? 

• Vilken kunskap har barnen om varför det är viktigt att vara i rörelse? 
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3. Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs kortfattat det förebyggande folkhälsoarbetet och hälsoprojektet på 

högskolan i Halmstad förklaras närmare. Rörelseglädje som fenomen liksom rörelseglädjens 

resonemang inom skolan och idrottsrörelsen redogörs. Teorier kring smak och meningsfullhet 

avslutar kapitlet.  

3:1 Folkhälsoarbete 

I proposition (2007/08:110) har regeringen framställt ett förebyggande folkhälsoarbete. En 

viktig målgrupp i detta arbete är barn och ungdomar och regeringen har satt upp 11 

målområden för folkhälsoarbetet där målområde 9 belyser fysisk aktivitet.  Statens 

Folkhälsoinstitut (FHI) har i samarbete med livsmedelsverket fått i uppdrag från regeringen 

att fokusera på överviktsproblematiken genom att följa upp och utvärdera insatser för goda 

matvanor och fysisk aktivitet.  Skälet är bland annat att Sveriges tio-åringar har från 1980- 

talet ständigt ökat i vikt och där andelen överviktiga och feta barn har ökat för vare år.  I 

propositionen hänvisas resultatet från en svensk STOPP-studie som visar goda effekter på 

insatser mot övervikt. Insatserna har varit att arbeta för ökad fysisk aktivitet och mer hälsosam 

kost i skolan. Idrottsrörelsen och olika ideella organisationer är andra viktiga parter i strävan 

för ökad fysisk aktivitet bland barn och ungdomar. (Proposition 2007/08:110).  

Viktteamet på barnmottagningen i Halmstad har fått i uppdrag av sjukvårdstyrelsen att arbeta 

aktivt med familjer som har barn med övervikt. Barn som ligger i riskzonen eller är 

överviktiga remitteras från BVC eller skolhälsovården till barnmottagningen. För att 

säkerställa att övervikten inte beror på en bakomliggande sjukdom genomgår barnen en 

läkarundersökning. Viktteamet består av en läkare, en sjuksköterska, två psykologer samt två 

dietister. I en intervju med viktteamets sjuksköterska Eivor Kjellgren betonades (personlig 

kommunikation, jan 21, 2013) att insatserna inte enbart berör det enskilda barnet utan att hela 

familjen involveras. Arbetet innebär att skapa beteendeförändringar genom att öka 

kunskaperna inom områden som kost och fysisk aktivitet.  

Universitetslektor Lars Kristén (personlig kommunikation jan 15, 2013) på högskolan i 

Halmstad har i ett samarbete med barnmottagningen startat ett hälsoprojekt vilket innebär att 

studenter från lärarutbildningens ämne lek, rörelse, idrott och hälsa erbjuds att vara delaktiga i 

projektet. Studenterna planerar och genomför de fysiska aktiviteter med barnen från 

barnmottagingen. Omfattningen är en timma en gång i veckan 8 gånger per termin.  
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Erbjudandet för studenterna är på frivillig bas och projektet har pågått i 4 år med början år 

2008 och med ett uppehåll under 2011. Under vårterminen 2013 är det 5 studenter som håller 

i de fysiska aktiviteterna under ledning av Lars Kristén. Barnmottagningen har välkomnat 

samarbetet med högskolan i Halmstad som en positiv insats för att öka den fysiska aktiviteten 

för barnen. 

3:2 Rörelseglädje  

I Nordstedts Svenska ordbok (2003) beskrivs ordet glädje som ”Känsla av upprymdhet och 

tillfredställesle”(s. 366).  Begreppet rörelseglädje existerar inte i ordlistan, men kopplas 

betydelser av orden rörelse och glädje samman kan rörelseglädje beskrivas som ”Känsla av 

upprymdhet och tillfredställelse genom rörelse av kroppsdelar”.   Roligt skrivs i ordboken 

”som lockar till munterhet”(s.915). Ordet glädje beskrivs utifrån en känsla och begreppet 

roligt förknippas mer till ett tillstånd. 

  

Den positiva upplevelsen av rörelse beskrivs av Jagtöien G, Hansen K, Annerstedt C, (2002) 

som mycket betydelsefull. Människan är nyfiken till sin natur och behöver få många tillfällen 

till att vara i rörelse.  Leken är en stor del av barnens livsvärld och delaktighet genom rörelse 

utvecklar motoriska, kognitiva, sociala och emotionella färdigheter.  Ett talesätt som beskrivs 

är att ”Barn i rörelse är glada barn”(s. 24). Jagtöien, et. al (2002) anser också att rörelser 

förenas med glädje när olika rörelseerfarenheter upplevs positiva. Barn som däremot möter 

fysiska aktiviteter som ett misslyckande visar ofta en ovilja, osäkerhet eller motvilja för att 

vara fysiskt aktiva. Dessa barn upptäcker oftast andra sysselsättningar som upplevs som roliga 

för dem. Faran är att fysiskt inaktiva barn kan utveckla bristande motoriska färdigheter och 

försämrad självtillit.  Genom att alla barn har förmåga att vara i rörelse (utifrån sina egna 

förutsättningar) är det betydelsefullt att upplevelsen och erfarenheten av rörelseaktiviteter blir 

så positiva som möjligt. Önskemålen är att lusten och nyfikenheten till fortsatt rörelse ska 

uppstå. Ericsson (2000) liksom Jagtöien et.al (2002) menar, för att individen ska uppleva 

rörelseglädje krävs ett deltagande i rörelsen. 

  

Rörelser upplevs genom det kinestetiska sinnet och kan inte upplevas på andra sätt än att själv 

vara aktiv. Detta kinestetiska system stimuleras genom nervsignaler i muskulatur, senor och 

tryckreceptorer för önskad rörelse. Skolan beskrivs som en betydelsefull arena där elever ska 

få möjlighet att utveckla och stärka den positiva erfarenheten av rörelse (Jagtöjen et.al, 2002).  
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3:3 Rörelseglädje i Läroplanen 
I läroplanen för grundskolan (Lgr 11) finns riktlinjer i olika kursplaner för varje ämnes syfte 

och innehåll. I kursplanen under ämnesrubriken idrott och hälsa beskrivs betydelsen av den 

positiva upplevelsen av rörelse: 

”Fysiska aktiviteter och hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. 
Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi 
blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en 
tillgång för både individ och samhälle” (Skolverket 2011, s. 51). 

Ämnet idrott och hälsa syftar bland annat till att ge elever en allsidig rörelsekompetens för att 

utveckla ett livslångt intresse för att vara fysiskt aktiv. Vad som kan uppmärksammas är att 

inga andra ämnen i kursplanens riktlinjer nämner positiva upplevelser i samband med 

ämnesinnehållet. Syftet med idrott och hälsa är också att eleverna ska utveckla en tilltro till 

den egna kroppen genom god kroppsuppfattning. Det är inte enbart inom ämnet idrott och 

hälsa som fysisk aktivitet ska uppmärksammas utan det står även skrivet i skolans uppdrag 

(Lgr11) att: 

”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 
skoldagen” (Skolverket 2011, s.9). 
 
Riktlinjerna för det centrala innehållet i ämnet idrott och hälsa beskrivs under tre 

huvudrubriker: Rörelse, Hälsa och livsstil, samt Friluftsliv och utevistelse. 

I det centrala innehållet för årskurs tre står det under rubriken hälsa och livsstil: 

”Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser” (s.52).   

Genom att reflektera och sätta ord på upplevelser får eleverna möjlighet att öka 

medvetenheten om upplevelsens innebörd för dem. Deras uppfattningar genom olika begrepp 

kan beskrivas.  
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3:4 Rörelseglädje inom idrottsrörelsen 

Idrottsrörelsen önskar medverka till att utveckla och forma ett bra samhälle. Som grund till 

denna utveckling finns ett idéprogram ”Idrotten vill” som antogs vid Riksidrottsmötet 1995 i 

Umeå.  Detta program är idrottsrörelsens verksamhetside´ och riktlinje. Idrottsrörelsen 

beskriver ordet idrott som ett begrepp som innehåller träning, lek, tävling och uppvisning och 

som innebär: 

”fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mer” 

(Riksidrottsförbundet, 2005. s. 4). 

Idrott för barn sträcker sig upp till 12 års ålder och därefter är det ungdomsidrott mellan 13-20 

år.  I riktlinjerna för idrott står det ytterligare att syftet är att erbjuda positiva hälsofrämjande 

miljöer på fritiden för alla som vill vara delaktiga. Idrotten för barn ska vara lekfull och 

allsidig och bedrivas i enkla former och utformas så att den kan utvecklas till ett livslångt 

intresse. Barnen ska också få möjlighet att pröva många olika idrotter för att få en allsidig 

idrottsutveckling. Idrotten ska vara hälsofrämjande och samverka med skolan för att bidra till 

ökad fysisk aktivitet inom den samlade skoldagen. (Riksidrottsförbundet, 2005) 

 

3.5  Teorier om meningskapande och smak 

Sociologen Pierre Bourdieu (2001) myntade begreppet habitus som knyter an till ett av 

undersökningens nyckelord smak. Upplevelser som individen erfar i livet formar 

föreställningar om omvärlden och utifrån smak-avsmak utvecklas människors olika livsstilar. 

Dessa smakböjelser är inte medfödda utan uppkommer genom ett lärande utifrån de 

erfarenheter som görs i livet. Habitus existerar både på individ och som på gruppnivå. Genom 

att växa upp i likvärdiga miljöer, förutsättningar eller former kan olika samhällsgrupper 

utveckla liknande habitus. (Bordieu, P. 2001; Fagrell, B & Larsson, H, 2010). 

Människans handlande och tänkande är ett resultat av erfarenheter och tidigare minnen. 

Habitus är en teori som står för system av dispositioner vilket har betydelse för hanteringen av 

olika situationer. (Engström, 2005). Tidigare erfarenheter skriver Bourdieu (1984) har 

betydelse för hur individen agerar socialt senare i livet. Habitus kan förklaras som ett 

förkroppsligat sätt att vara. Smaken är knuten till habitus och genom sättet att handla 

synliggörs önskad tillhörighet. Individer med liknande smak förenas och tar avstånd från 

individer med annan smak (Bourdieu 1984, I: Larsson, B., 2005). 
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En annan teori är känslan av sammanhang (KASAM) som skapades av den medicinske 

sociologen Aron Antonovsky (2005). KASAM innebär känslan av sammanhang och där 

individens upplevelser av olika situationer som hanterbar, meningsfull och begriplig är 

viktigt. För att bearbeta olika krav, motgångar eller andra påfrestningar i livet har individens 

känsla av sammanhang betydelse för hälsotillståndet. En betydelsefull motivationsfaktor är att 

individen har en känsla av meningsfullhet.  

Meningsfullheten syftar till att uppleva känslan av att livet är värt att kämpa för och att vara 

beredd på att möta alla de krav som livet ställer. Det är betydelsefullt att personen är 

motiverad för att kunna engagera sig. En person med starkt KASAM har lättare för att beskriva 

sina känslor och är mer medvetna om dem, medan individer med svagt KASAM har lättare för 

att anklaga eller skylla på exempelvis otur. Genom KASAM minskas spänningar att övergå till 

stress (Antonovsky, 2005).  
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4. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras forskning angående populära fritidssysselsättningar bland barn och 

ungdomar. Rekommendationer av barn och ungdomars fysiska aktivitetsnivå presenteras 

liksom olika effekter av rörelseglädjens betydelse som motivationsfaktor för ett livslångt 

lärande.  

 

4.1 Barns och ungdomars idrottande 
Undersökningsföretaget Growth from Knowledge (Gfk, 2004) fick i uppdrag av 

Riksidrottsförbundet att undersöka barn och ungdomars idrottande. Målgruppen var barn och 

ungdomar i 7-15 års ålder och där 300 barn och 300 föräldrar intervjuades. Undersökningen 

visade att den populäraste fritidsysselsättningen för både pojkar 79 % och flickor 78 % var att 

vara med kompisar. Därefter kom sport och idrott på ca 65 % för båda könen. Det var inga 

stora skillnader i popularitet mellan könen förutom vid dataspel där intresset bland pojkar låg 

på 65 % i förhållande till flickornas 32 %. 

Att vara ute och leka var relativt populärt både bland pojkarna och flickor och där visade 

undersökningen på en procentsats på ca 45 % för båda könen. I en artikelserie, med FoU- 

gruppen för rörelse, hälsa och miljö vid GIH, belyses den fysiska aktivitetens bidrag till 

folkhälsa och hållbar utveckling.  Schantz (2012) skriver i en av artiklarna (Svensk 

idrottsforskning, nr 4) om grönområdens positiva påverkan på fysisk aktivitet som ett motiv 

till att bevara och skydda grönområden i människors närhet.  

I Gfks (2004) undersökning var den populäraste föreningsidrotten fotboll och den minst 

populära var dans. Fotboll var mest omtyckt både bland pojkar 56 % och flickor 28 % och 

därefter följde ridning för flickor 21 % och innebandy 23 % för pojkar. 

Rörelse till musik är ett uttalat innehåll för ämnet idrott och hälsa i skolan och Ericson (2000) 

har i boken ”Dans på schemat” synliggjort känslan av glädje och viljan ur en personligt-

estetisk bedömningsaspekt. Genom att observera ansiktsyttryck och kroppsspråk tolkas 

barnens känslor i olika rörelser. Viljan kopplas till intresse för övningarna och glädje 

innefattar förutom ansiktsuttryck även glädjen för själva uppgiften enligt Ericsson (2000).  

Dans är en aktivitet som eleverna möter i skolans kontext och rörelse till musik är ett centralt 

innehåll i ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 2011). 
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Popularitet för dans i GfK (2004) studien var låg bland pojkarna med endast 2 %, medan 

flickornas intresse låg på närmar 8 %.  Vid frågan om det var viktigt att vara, eller bli duktig i 

sin idrott, svarade 68 % JA och 27 % NEJ och det var 5 % som inte visste. Vid frågan varför 

det var viktigt att vara duktig förklarade 30 % av barnen ”Vill vara bra/roligare om man är 

duktig” och 13 % svarade att det var ”Skoj att vinna”. Bland de barn som inte ansåg att det var 

viktigt att vara duktig gav 58 % anledningen att ” Idrott för skoj skull/skall vara kul” och 17 

% menade att det var ”viktigare att ha roligt än att vara bra” och det var 7 % som ansåg att 

”idrott är lek”. Vad som är intressant att reflektera över är innebörden av vad som är roligt.  

Resultatet i GfK studien visade att det som upplevdes som roligt inom idrotten var att vinna, 

att vara duktig, att leka och att ha kul. Barnens och ungdomarnas upplevelse om vad de anser 

roligt är individuellt.  

   

I RF:s verksamhetsberättelse från 2011 synliggörs anledningen till idrottandet i ålder  

7-70 år i (%) mellan kvinnor och män i en tabell: 

 

Anledning till idrottande (%) i åldern 7-70 år           
             Kvinnor                         Män 

För att hålla mig i form                 67                               64 
Det är roligt                 52             53 
Jag mår dåligt utan motion                33              28 
För att gå ner i vikt                   24            20 
För att träffa andra                         17             23 
För att tävla                           5                               12 
 
(Källa SCB 2011, I: RF Verksamhetsberättelse, 2011, s. 4) 
 
Tabellen visar att en betydande anledningen till att idrotta är att det är roligt. Medvetenheten 

om att idrotten är hälsofrämjande finns också med som en motivationsfaktor och beskrivs som 

att hålla sig i form. Tävling har ett lågt procenttal och faktorer som att idrotta för att träffa 

andra visar sig vara viktigare. Kompisar har en stor betydelse för barn och ungdomars 

idrottande (Tammelin, 2006). Tabellens siffror visar ”anledningen till idrottande” mellan 

åldrarna 7 -70 år och det kan uppmärksammas att den inte visar skillnaden mellan barns och 

vuxnas åsikter. 
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4.2 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

WHO:s (Världshälsoorganisationen) fysiska rekommendation för barn och ungdomar innebär 

60 minuters måttlig fysisk aktivitet per dag samt kortare intensiv aktivitet tre gånger i veckan 

(WHO, 2008). Det finns flera rekommendationer från olika länder om graden av 

aktivitetsnivå för fysisk aktivitet ur ett hälsoperspektiv. Ett exempel är Ung i Finland (2006) 

som fick stöd från undervisningsministeriet att tillsätta en expertgrupp för att utarbeta 

rekommendationer med fysisk aktivitet för skolbarn i ålder 7-18 år.  Resultatet blev en 

handbok som på vetenskaplig grund beskriver faktorer som inverkar på barns hälsa genom 

fysiska aktiviteter. Kunskapen om dessa faktorers inverkan är betydelsefulla för planering av 

aktiviteter för bästa möjliga utveckling och hälsa för barn och ungdomar. Grundläggande 

rekommendationer om skolbarns fysiska aktivitet från Ung i Finland är; 

”Alla 7-18 åringar borde röra på sig mångsidigt och på ett åldersanpassat sätt minst 1-2 
timmar dagligen. Det borde undvika att sitta över två timmar i ett sträck. Tiden framför tv:n 
eller vid datorn borde begränsas till högst två timmar per dag. ”(Ung i Finland, 206 s. 6). 
 
Tammelin (2006) har i ett kapitel i Ung i Finlands rekommendationer betonat vikten av den 

positiva upplevelsen av rörelse. För att skapa en positiv inställning till fysisk aktivitet och 

medvetenhet om den fysiska aktivitetens betydelse är kunskap om hälsoeffekterna 

tillsammans med ett aktivt deltagande viktiga.  En uppgift för idrottsämnet i skolan är att ge 

eleverna möjlighet att utöva många olika aktiviteter tillsammans med kompisar och att öka 

kunskapen om betydelsen av fysisk aktivitet. (Tammelin, 2006). Överviktens negativa 

hälsoeffekter är inte tillräckliga för att motivera inaktiva barn. Fysiska aktiviteter behöver 

vara roliga och meningsfulla för att locka till rörelse (Engström, 2005, Gfk, 2004). 

År 2000-2001 pågick COMPASS studien (Rapport 2004:1) i sydvästra Storstockholm. 

COMPASS står för ”Community-based study of physical activity, life style and self-esteem in 

Swedish school children” (s. 7) och finansierades, i samarbete med folkhälsoinstitutet och 

Samhällsmedicin, av Stockholms läns landsting. Syftet med studien var att utforska 

ungdomars självkänsla, kroppsstorlek, matvanor, etnicitet och socioekonomiska förhållanden i 

relation till fysisk aktivitet. Studien utgick från att utvärdera ungdomarnas fysiska aktivitet 

med rekommendationen om 60 minuters rörelse per dag. I studien ingick 4188 ungdomar 

varav 11 % var överviktiga flickor och fetma i 3 % och där 15 % var överviktiga pojkarna 

med 4 % fetma. 
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I denna rapport rekommenderades även samhälls- och individåtgärder för att förebygga och 

förbättra ungdomars levnadsvanor. Rekommendationer till kommuner och politiker om 

förbättringar och förutsättningar för goda levnadvanor fokuserades bland annat på skolan och 

möjlighet till fysisk aktivitet.  

Rekommendationer för fysisk aktivitet från ACSM (American College of Sports medicine) 

har förändrats från ” Exercise for fitness” år 1970 till riktlinjerna ” Be Activ, Healty and 

Happy” år 2008.  Wahlgren (2009) åskådliggör i sin artikel om rekommendationer av fysik 

aktivitet över tid och frågar hur och varför dessa förändringar skett. ”Exercise for fitness” 

baserades på fysiologisk forskning och rekommendationerna riktade sig till friska vuxna. En 

anledning till att rekommendationerna förnyades var att befolkningen inte lockades av eller 

följde riktlinjerna.  Fokus på träning förflyttades mer mot vardagsmotion. Wahlgren (2009) 

skriver att forskningen visar samtidigt att WHO:s rekommendationer för barn om 60 minuters 

fysisk aktivitet om dagen inte är tillräckligt för att undvika riskfaktorer som hjärt-

kärlsjukdomar.  I rekommendationer för barns fysiska aktivitet belyses även begreppet roligt 

som en betydelsefull faktor. Det är intressant att observera att även variationer av aktiviteter 

anses vara viktiga. 

 

” School-age youth should participate daily in 60 min or more of moderate to vigorous 
physical activity that is developmentally appropriate enjoyable, and involves a variety of 
activities”( J Pediatr (2005:146) p 732, I: Wahlgren, 2009) 
 
 

4.3 Smak för rörelse 

I en artikel i Idrottsforum skriver Engström (2011) om betydelsen och orsaken till att få smak 

för motion ur ett livslångt perspektiv. Erfarenheter som individen upplevt som ung i samband 

med fysisk aktivitet har betydelse för intresset av rörelse i vuxen ålder. 

Det finns inga garantier att idrottsutövning i unga år bidrar till fysisk aktivitet som vuxen utan 

det är den idrottsliga erfarenheten som sätter sina spår. Engström ser motionsutövning som en 

livsstil med kulturell prägling.  Motivationen kan grunda sig på tidigare betyg i ämnet idrott 

och hälsa, där högt betyg visar mer motionsutövning än lågt betyg. En annan relation är den 

sociala positionen som individen befinner sig i samhället, där de högt utbildade visade sig ha 

smak för motion för hälsans skull. Intressanta resultat kom från de grupper med låg utbildning 

som utvecklat smak för motion genom att många vänner idrottade. Den sociala tillhörigheten 

visade sig där ha stor betydelse. 
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Lindqvist (2010) skriver i sin doktorsavhandling att glädje uppstår i gemenskapen med andra 

och beskriver dansens betydelse för gemenskap, hälsa och glädje.  Utan några närmare 

förklaringar förekommer ofta begreppet glädje i danskontexten och kopplas till kroppen och 

rörelse i form av rörelseglädje. Dansen anses bidra till bättre stämning i skolan eftersom 

tävlingsinslagen inte finns med. Danslärarna menar att dans handlar om lust, dansglädje, 

lekfullhet och mod. Detta stämmer väl överens med Weihong, Gao och Lodewyks (2012) 

artikel i Journal of Research där: 

” Enjoyment, defined as an multidimentional construct that encompasses affective factors like, 
exitment, competens, and attitude, appears to serve as an antecedent of physical activity”      
(s. 3). 
 
I artikeln framkom det även att glädjen i att vara fysisk aktiv har stor betydelse för  

aktivitetsnivån. Det visade sig att glädjen var lika betydelsefull bland både pojkar och flickor. 

I en strävan att stimulera ungdomar att bli fysiskt aktiva skriver Isberg (2009) i sin avhandling 

om Viljan till fysisk aktivitet. Syftet var att undersöka möjligheter att motivera ungdomar i 

åldern 12-16 år att utöva fysisk aktivitet och att fortsätta vilja att vara fysiskt aktiva (s.95). 

Studien delades in i tre undersökningar där motivationsfaktorer var en av dem. Ungdomarna 

delades in i tre grupper, fysiskt inaktiva, motionärer och föreningsaktiva. Utifrån tre olika 

kategorier, lärare, viktiga andra (vänner och föräldrar) samt träningsdagbok, visade resultatet 

från gruppen fysiskt inaktiva att det var läraren som var den största motivationsfaktorn. Inom 

denna grupp fanns det ingen större motivation för att skriva träningsdagbok. Den 

föreningsaktiva gruppen visade en klar motsats där det var träningsdagboken som motiverade 

dem mest. I gruppen motionärer var både läraren och träningsdagboken lika viktiga. I 

resultaten poängterades att det var av största vikt att finna inspiration och nöje, intresse och att 

förstå syftet med att vara fysiskt aktiv (Isberg, 2009). 
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5. Metod 
I detta kapitel beskrivs studiens fenomenografiska ansats med en förhållning till den 

fenomenologiska livsvärlden. Studiens genomförande samt urval presenteras liksom studiens 

etiska ställningstaganden. Den kvalitativa analysmetoden framställs och kapitlet avslutas med 

studiens tillförlitlighet och giltighet. 

 

5.1 Forskningsansats 

Fenomenografi utvecklades av pedagogen Marton där tre inriktningar eller problemområden 

är specifika för begreppet.  Den första av de tre inriktningarna fokuserar på människors 

uppfattning i frågor angående inlärning. Den andra riktar sig till människors uppfattningar av 

begrepp inom olika ämnesområden och slutligen koncenterar sig den tredje inriktningen till 

uppfattningar om hur människor uppfattar olika uppenbarelser (Uljens, 1989). I denna studie 

är det uppfattningar av fenomenet rörelseglädje inom fysiska aktiviteter som studien riktar sig 

mot och där valet av ansats är fenomenografi.  

För att få vetskap om hur någon upplever någonting lämpar sig fenomenografiska studier, 

vilket innebär en beskrivning av olika uppfattningar (Larsson, 1986). Det är studieobjektens 

uppfattningar om ett specifikt fenomen som är det intressanta att skildra. Detta perspektiv 

beskrivs av Marton som andra ordningens perspektiv och är utgångspunkten i denna studie 

(Uljens, 1989). Studiens fenomen är rörelseglädje. Kroksmark (1987) beskriver andra 

ordningens perspektiv som den subjektivt erfarna världen utifrån uppfattningar om vad som är 

sant och falskt för den enskilda individen och inte den faktiska sanningen.  Uljens (1989) 

förtydligar att det är den skapade verkligheten utifrån individers olika uppfattningar och 

erfarenheter som undersöks. 

Vad är kunskap och hur är vekligheten beskaffad? Dessa epistemologiska och ontologiska 

antaganden har betydelse för undersökningens tillvägagångsätt. Kroksmarks (1987) skriver att 

begreppet uppfattning är den ontologiska ingången till fenomenografi. Världen synliggörs för 

människan som en uppfattning och är beroende av vilket förhållande individen har till 

världen. Världen som visar sig har en mening och konstitueras i den subjektiva människan 

som medvetande (Kroksmark, 1987).  
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Individers erfarenheter och uppfattningar tolkas genom kvalitativ analys (Kroksmark, 1987). 

Genom intervjuer som metod kommer forskaren i kontakt med studieobjektet och i den 

kvalitativa analysen kategoriseras och tolkas intervjusvaren. Det är uppfattningarna bland de 

intervjuade som tolkas och det gäller att synliggöra variationerna i uppfattningarna av 

fenomenet (Larsson, 1986).   

I denna undersökning förhåller sig fenomenografin till den fenomenologiska livsvärlden, där 

Merleau-Ponty beskriver livsvärlden som den värld vi lever i och där kropp och själ är 

förbundna med varandra. Kroppen är objekt och subjekt på en och samma gång och Merleau-

Ponty betonar kroppens betydelse för våra upplevelser och erfarenheter (Ed, 2003).  

Ur ett kroppsligt perspektiv beskriver Larsson och Fagrell (2010) Merleu-Pontys syn som att 

”/…/den verkliga kroppen är den levda kroppen, det vill säga en kropp som handlar i den 

sociala verkligheten” (s 158). Merleu-Pontys kroppssyn var en reaktion mot 

naturvetenskapen, där kroppen ensidigt objektiviserades.  Kroppen som subjekt innebär 

däremot hur kroppen upplevs inifrån och vilken innebörd eller mening denna upplevelse får 

för individen (Larsson et.al, 2010). För att utgå från ett fenomenologiskt synsätt blir en fysisk 

aktivitet en handling som ger mening åt individen.  Kroksmark (1987) skriver att det blir allt 

vanligare att den fenomenologiska livsvärlden ansluts till fenomenografiska studier och där 

uppfattningar av den levda världen tolkas och beskrivs. Syftet är att beskriva och förstå dess 

innebörd för den subjektiva människan (Kroksmark, 1987). 

 

5.2 Genomförande 

Vid först aktivitetstillfället på högskolan i Halmstad lämnades information om den tänkta 

studien. Undersökningens kvalitativa intervjumetod innebär enligt (Kvale & Brinkman, 2009) 

att forskaren söker information genom insamlandet av empiriskt material. Genom intervjuer 

som insamlingsmetod ställdes frågor till 8 barn om deras uppfattning av fenomenet 

rörelseglädje. Intervjufrågorna planerades utifrån undersökningens frågeställningar och där 

öppna frågor valdes. Den kvalitativa intervjumetoden med öppna frågor betyder att de 

följdfrågor som ställs är beroende av vilka svar som respondenterna ger (Kvale et.al, 2009). 

Intervjufrågorna blev därför inte identiska under samtliga intervjuer utan liknade mer ett 

samtal. Detta gav möjligheter att lyssna på barnens egna berättelser och variera frågorna 

utifrån barnens erfarenheter och uppfattningar om fenomenet.  
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För att få en förståelse för barnens intervjusvar och för att kunna ställa följdfrågor satt jag och 

iakttog barnen vid fyra aktivitetstillfällen på högskolan i Halmstad. Aktiviteterna som 

genomfördes hade ingen speciell idrottslig inriktning utan innehållet var väldigt varierande 

med dans, lekar, hinderbanor, racketspel, klättring, bollspel och akrobatik.  Det stora utbudet 

av aktiviteter var en viktig utgångspunkt för att ge barnen olika möjligheter att uppleva 

rörelseglädje. När jag satt och iakttog aktiviteterna upplevde jag under samtliga fyra tillfällen 

en mycket positiv stämning. Alla barn som var där deltog aktivt och det fanns många tecken 

som tydde på att barnen tyckte att timmarna var roliga. Dessa tecken var skratt, leenden, hopp, 

skutt och glada blickar till föräldrarna.  

Efter mina fyra observationstillfällen meddelade jag föräldrarna och barnen att jag önskade 

intervjua dem vid kommande två tillfällen. Jag intervjuade fyra barn per gång och totalt 

intervjuades 8 barn där varje intervju varade i ca 15-20 min.  Barnen kände igen mig som en 

person som var delaktig i aktiviteterna och den relationen upplevde jag bidra till en 

avslappnad intervjumiljö. Intervjuerna påverkade inte de pågående aktiviteterna i hallen utan 

barnen kom till mig i tur och ordning. Vid två intervjuer fanns anhöriga med i rummet annars 

kom barnen på egen hand. Inför varje intervju frågade jag om jag fick spela in intervjun på 

band. Alla intervjuer spelades in och transkriberades sedan i sin helhet. Därefter 

kategoriserades och tolkades intervjusvaren enligt Larsson (2008) kvalitativa analysmetod.  
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5.3 Urval  

Barnen som intervjuades ingår i ett hälsoprojekt på högskolan i Halmstad och får en timmes 

organiserad fysisk aktivitet i veckan med studenter som ledare. Ur ett hälsoperspektiv har de 

intervjuade barnen ett behov av att öka sin fysiska aktivitet och ingår därför i en grupp på 

Länssjukhussets barnhabiliteringen i Halmstad.  Totalt anmäldes 16 barn varav 4 barn var 

syskon till projektgruppsbarnen. Hela gruppen bestod av 5 flickor och 7 pojkar.  Från denna 

grupp intervjuades 8 barn där urvalet begränsades till barn som varit delaktiga 80 % eller mer 

på aktiviteterna. Könsfördelningen var jämn mellan pojkar och flickor. Efter intervjuerna 

visade sig att två av barnens intervjuer inte var användbara på grund av allt för dålig kvalité. 

Dessa intervjuer plockades bort inför tolkningen, vilket innebär att resultatet kommer att 

innehålla intervjusvar från 6 barn, tre flickor och tre pojkar.  

 

5.4 Etiska aspekter 

I enlighet med Vetenskapsrådets Lagen om etikprövning, 18: paragrafen 

(www.vetenskapsrådet.se) har etiska hänsyn tagits.  Efter samtal med viktteamets 

sjuksköterska och tillika kontaktperson tillfrågades föräldrarna och barnen om de var villiga 

att delta i studien. Vid första aktivitetstillfället presenterade jag mig själv och syftet med 

undersökningen. Efter min muntliga presentation gick jag runt till varje förälder och gav en 

mer individuell information och delade ut ett informationsblad (bil. 1). Genom denna kontakt 

fick föräldrarna möjlighet att ställa mer personliga frågor till mig. Föräldrarna fick sedan 

fundera på barnens deltagande i studien till nästa tillfälle och därefter ge sitt medgivande 

genom sin namnteckning på informationsbladet. Alla visade en positiv inställning till studien 

och berättade att barnen var förväntansfulla över aktiviteterna. Alla godkände studien förutom 

två familjer som var bortresta på semester. Dessa fick jag påskrivna och godkända vid ett 

senare tillfälle. 

Undersökningens syfte och metod förändrades något under tidens gång på grund av att jag 

önskade att intervjua barnen istället för att enbart observera dem. Därför lämnades en ny 

information ut om undersökningen. Vid denna information förklarades det nya syftet med 

studien och för att säkra intervjupersonernas integritet och anonymitet betonades även 

konfidentialiteten (Kvale et.al, 2009). 
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5.5 Analys 

Genom kvalitativ analys tolkades barnens uppfattning om fenomenet rörelseglädje. 

Den kvalitativa analysen innebär enligt Larsson (1989) att genom tolkning av intervjuer 

kategorisera variationer av uppfattningar och därefter analysera svaren. Intervjuerna 

transkriberades i sin helhet och en reducering av materialet gjordes. Det innebar att två 

intervjuer togs bort på grund av ett otillräckligt innehåll. Ledande frågor som påverkat 

barnens svar markerades och togs bort. Utifrån studiens frågeställningar söktes olika 

intervjusvar och dessa skillnader bildade olika kategorier. Den fenomenografiska ansatsen är 

deskriptiv och beskrivningen hanterar inte enbart det som visar sig utan även det som 

genomskådas i människans livsvärld (Larsson, 1989).  Genom att reflektera över materialets 

beskrivningar upptäcktes olika variationer av barnens uppfattning av rörelseglädje. 

Larsson (1989) beskriver att det är betydelsefullt att se till helheten och inte till olika enskilda 

detaljer;  

”Delens relation till helheten blir i analysen av utsagorna det spår som leder analysarbetet 
fram till upptäckten av de kvalitativa skillnaderana inom helheten”(Larsson, s.35). 

 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) att studien undersöker det som den avser 

att undersöka. Validitet kan också benämnas som studiens giltighet.  I denna 

fenomenografiska studie är det framförallt frågan om intervjuerna lyckats fånga barnens 

uppfattningar av fenomenet rörelseglädje. Eftersom barnen svarade så spontant och att 

följdfrågor blev möjliga utgår giltigheten från barnens erfarenhet. Enligt Uljens (1989) är det 

relationen mellan beskrivningskategorierna och de uttryckta uppfattningarna som är 

väsentliga och hur väl de representerar de uppfattningar som presenterats i intervjuerna.  

Reliabiliteten innebär enligt Kvale et. al (2009) studiens tillförlitlighet och 

forskningsresultatets beskaffenhet. Inför kategoriseringen och för att säkra studiens reliabilitet 

har två intervjuer med otillräckliga svar plockats bort. I övriga intervjuer har ledande frågor 

som påverkat barnens svar markerats och tagits bort. 
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6. Resultatanalys 
Här följer nu en beskrivning av vad rörelseglädje innebär för barnen. Olika innebörder har 

kategoriserats och olika svar finns citerade efter innehållet med variationer från barnens svar. 

Intervjufrågorna ställdes med utgångspunkt från studiens frågeställningar där vad och hur 

frågor prioriterades (Kroksmark, 1987). Olika frågor ställdes utifrån känslor i kroppen och 

utifrån vilka aktiviteter som barnen förknippade med rörelseglädje. Det var intressant att 

lyssna på barnens svar på frågan varför det är viktigt att vara i rörelse. Har barnens 

uppfattning av rörelseglädje påverkats av deras kunskap om vikten av att vara i rörelse? 

 

I resultatetanalysen är citaten skrivna med en siffra på respondenten utifrån kategoriseringen, 

exempelvis R3. Där R innebär respondent och 3 är ordningen på intervjuerna. I texten 

föredrar jag att benämna respondenterna med begreppet barn för att ge en mjukare 

framtoning.    

 

6.1 Innebörden av rörelseglädjen 

Utifrån denna fråga fanns fyra olika variationer av uppfattningar. Dessa beskrevs som att ha 

kul, man blir glad, det är roligt och man gillar att röra på sig.  Dessa variationer visade en 

positiv uppfattning där även den sociala upplevelsen fick betydelse.  

R6: Rörelseglädje, att man skulle vara i glädje och springa runt och ha roligt med andra och 
ha skoj. 

Barnen beskriver betydelsen av rörelseglädje som något som barnen blir glada över och 

glädjen sitter i att röra på sig. Ett barn beskrev en orsaksverkan där glädjen upplevdes genom 

att bli stark. Rörelseglädje förknippades också med att vara ute och där natursköna miljöer 

som äng och sjö beskrevs.  Springa kopplades till en frihetskänsla och uttrycktes som en 

viktig aspekt för rörelseglädjen.  Variationer av barnens uppfattningar utifrån innebörden av 

rörelseglädje var inte så stor utan det var mer olika sätt att uttrycka betydelsen.  Innebörden 

upplevdes bli densamma, som exempelvis att ha kul eller roligt. 
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6.2  Känslan av rörelseglädje 

R3: Man blir glad, och man vill göra det om och om igen. 

Variationer av uppfattningar som förekom vid frågor utifrån känslan av rörelseglädje var, jag 

skrattar, svettigt, glad i kroppen och ingen känsla alls. Här fanns det en tydlig variation mellan 

att uppleva känslor och att inte uppleva känslan av rörelseglädje. Ett barn hade aldrig själv 

upplevt känslan av rörelseglädje, men tyckte ändå att det var roligt att komma till 

aktiviteterna. Vid frågan om hur det kändes i kroppen i samband med rörelseglädje under 

idrottsliga fysiska aktiviteter, blev svaret; 

R:4 Det har jag aldrig haft. 

Däremot kunde barnet koppla känslan av glädje i samband med annan aktivitet och då framför 

allt i situationer med sin katt. Genom att filma och leka med sin katt upplevdes glädje. 

Känslan förknippades även till kroppen där en uppfattning förklarades med;  

R2: ….jag blir glad i hela kroppen. 

Denna kroppsliga koppling beskrevs även genom fysiska och delaktiga känslor i kroppen. Två 

av barnen uppfattade känslan av rörelseglädje genom att vara svettiga. Detta var en 

fysiologisk effekt av ansträngning som beskrevs utlösa rörelseglädje.  Ett barn talade om att 

rörelseglädjen bidrog till att inte vilja sluta med aktiviteterna utan upplevde en känsla där 

viljan; att göra det om och om igen fanns.  En uppfattning tolkades som känslan av 

delaktighet, genom valet av att; vilja vara med i allt.  Genom att barnet medvetet beslutat att 

vara aktiv i alla moment under de fysiska aktiviteterna upplevdes aktiviteterna ge 

rörelseglädje.  
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6.3 Aktiviteter kopplade till rörelseglädje 

Det var många variationer på val av aktiviteter som uppfattades ge rörelseglädje. Allt från 

boll, racket, dans, klättring och lekar. De flesta svaren förknippades med de organiserade 

fysiska aktiviteterna på högskola i Halmstad men barnen beskrev även andra tillfällen och 

miljöer där rörelseglädje upplevts. 

Samtliga tyckte att det omfattande utbudet av de olika aktiviteterna på högskolan var positivt 

och berättade att det var just det varierande innehållet som var inspirerande. När barnen 

tillfrågades om att bestämma en specifik aktivitet som skulle relateras till deras uppfattningar 

av aktiviteter som gav rörelseglädje, blev svaren mycket varierande.  

Klättring var ett moment som upplevdes positivt utifrån ett meningsskapande, eftersom 

aktiviteten kunde bidra till att förhindra höjdrädsla. 

R:3 Man lär sig vara högt uppe, tänk om pappa bestämmer att jag ska börja bygga. (sträcker 

upp armarna) Då är jag ju inte höjdrädd. 

Under uppvärmningen lärde sig barnen en dans som de utövade vid varje tillfälle. Det var en 

komplicerad dans med lite modernare steg. Dansen var populär i den meningen att det var en 

form av träningsdans, som bidrog till en motorisk utveckling över tid och där resultatet 

upplevdes glädjande. Rörelseglädjen kan därmed upplevas efter en period av träning och där 

känslan av att lyckas bemästra rörelserna ger glädje. Denna erfarenhet kan bidra till att 

motivationen för att vara aktiv ökar. 

R:1 Det är dans, det är såna moves som man inte dansar som vanligt utan det är 

träningsrörelser. 

Det var intressant att det var så stor spridning bland aktiviteter som upplevdes innebära 

rörelseglädje med allt från innebandy, multiboll, pingis och tennis. Att springa uppfattades ge 

en befriande känsla och var också en aktivitet som nämndes vid flera tillfällen. 

Ett barn förklarade att det inte fanns någon aktivitet som bidrog till rörelseglädje och 

berättade spontant att vid uttagningar för skolans pingislag fick jag inte vara delaktig utan 

skulle göra andra aktiviteter istället. Orsaken till att inte upplevt rörelseglädje under fysiska 

aktiviteter kunde vara erfarenheter av besvikelse i samband med en situation under fysisk 

aktivitet. Uppfattningen av sambandet mellan fysisk aktivitet och rörelseglädje fanns inte hos 

detta barn.  
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6.4  Varför det är viktigt att vara i rörelse 

Frågeställningar kring detta perspektiv kändes mer som ett liten test. Svaren upplevdes inlärda 

och uppfattningen om varför det var viktigt att vara i rörelse kändes något osäkert.  Barnen 

var duktiga på att svara på frågorna men fick däremot tänka lite längre i förhållande till 

tidigare frågeställningar. Det var enbart ett barn som inte ville svara alls. 

Nu innehöll svaren fysiologiska effekter som kondition, att hålla sig i form och att bli stark. 

Välmående var en annan aspekt som togs upp med motiveringen av att orka mer. Vid ett 

tillfälle var svaret baserat på utseendet att vara smal.  

R3. För man ska röra på sig och bli smal 

Vad som var förvånande var att svaren inte syftade till rörelseglädje och att ha roligt, trots att 

hela intervjun handlade om vilka aktiviteter som de tyckte var roliga.  

 

6.5 Sammanfattande resultat 

Det var många olika variationer av aktiviteter som upplevdes som roliga och det var nästan 

ingen som uppgav samma aktiviteter förutom att springa och spela racketspel. Däremot var 

det just det stora utbudet av aktiviteter som uttalades som mest glädjande. Det var intressant 

att uppleva hur seriöst barnen deltog i intervjun. Deras spontanitet blandat med noggranna 

eftertänksamheter var imponerande. Resultatet visade att barnen har erfarenhet av 

rörelseglädje och uppfattar fenomenet utifrån olika känslor och aktiviteter. Trots att barnen på 

grund av hälsoskäl behöver öka sin fysiska aktivitet så finns det inget som visar att de inte 

tycker om att vara i rörelse. Det var endast ett barn som tydligt beskrev att rörelseglädje aldrig 

upplevts. Det fanns samtidigt negativa erfarenheter i samband med fysisk aktivitet som kan ha 

påverkat barnets uppfattning av rörelseglädjen. Barnet tyckte däremot om att komma till 

aktiviteterna på högskolan vilket kan utveckla en känsla av rörelseglädje i framtiden. 

 

. 
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Uppfattningen om varför det var viktigt att vara i rörelse var förankrat bland deltagarna och 

kunskapen om hälsorisken av inaktivitet fanns.  Sambandet mellan rörelseglädje och 

kunskapen om de positiva effekterna av fysik aktivitet fanns däremot inte. Det var endast vid 

ett tillfälle där kopplingen till att bli stark, förknippades med rörelseglädje.  Förståelsen för att 

barn tycker om att vara i rörelse oavsett förutsättningar är en viktig utgångspunkt för lärare 

och ledare för att utveckla möjligheter till fysiska aktiviteter.  

 

Resultatet visade att varierande aktiviteter var lockande och att nivån bör anpassas så att alla 

lyckas vara delaktiga. Uppfattningen av rörelseglädje bland barn som har behov av att öka sin 

fysiska aktivitet visade sig variera mellan fysiologiska effekter och inflytande i form av den 

egna viljan av att vara delaktig. Glädjen finns också genom att utvecklas och bemästra olika 

rörelser. De fysiologiska effekterna som barnen beskrev var svett, skratt och styrka. Viljan till 

rörelse utvecklades genom att aktiviteterna upplevdes roliga, och bidrog till eget engagemang 

som skapade mening och glädje.  Uppfattningar att glädjen kommer i gemenskap med andra 

uttalades också. Frihetskänslor genom att springa och vistas i naturen var andra uppfattningar 

av rörelseglädje. Resultatet visar att det inte kan tas förgivet att det är aktiviteterna i sig som 

är roliga utan det är utifrån varje enskild individs upplevelse av rörelser som är betydelsefullt 

för fenomenet rörelseglädje.  
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras valet av metod och ställningstaganden under processens gång och 

förslag på vidare undersökningar beskrivs. I resultatdiskussionen kopplas forskning och 

teorier med studiens resultat i en diskussion angående barnens uppfattning av rörelseglädje.   

 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka innebörden av rörelseglädje för barn som behöver 

öka sin fysiska aktivitet. Utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt blir Mereleau-Pontys 

teori, där upplevelser har betydelse av våra kroppsliga erfarenheter synlig. Genom att bege sig 

in i barnens livsvärld med intervjuer som metod kan berättelserna utifrån barnens 

uppfattningar tolkas. 

Inför min studie skrev jag ett informationsblad till målsman där jag förklarade min studie med 

deltagande observationer (bil, 1).  Intresset av barnens uppfattning av rörelseglädje blev 

påtaglig när jag upplevde den glädjefyllda stämningen i hallen. Under min första observation 

upplevde jag att min förförståelse för barns rörelseglädje enbart skulle bekräftas i den tänkta 

studien. För att öka förståelsen växte en önskan av att höra barnens uppfattning av 

rörelseglädje och inte bekräfta min egen. Den planerade studien var samtidigt alltför 

omfattande och en avgränsning krävdes för att tydliggöra syftet med studien.  Efter att jag 

observerat aktiviteterna vid första tillfället ökade min nyfikenhet och mitt intresse av att få 

höra barnens uppfattning om vad fenomenet rörelseglädje innebar för dem. Fokuseringen på 

undersökningen flyttades till barnens uppfattning där metoden att intervjua barnen blev mer 

lockande.  

 

Valet av att intervjua barnen inspirerade mig och jag bad föräldrarna och barnen om tillåtelse 

att genomföra intervjuer. Det fanns inga invändningar mot detta och barnen svarade gärna på 

några intervjufrågor. Därefter skrev jag ett nytt informationsblad där jag tackade för deras 

medverkan och informerade om det nya syftet (bil 2). Jag var lite orolig över att inte skapa en 

god atmosfär under intervjuerna där barnen kunde slappna av och känna sig trygga. Det 

visade sig inte alls bli några problem utan barnen upplevdes nyfikna och upprymda och 

svarade både spontant och med eftertänksamhet.  En orsak kunde vara att barnen inte 

upplevde mig som en främling eftersom jag suttit i salen bland deras föräldrar under 

aktiviteterna. 

24 
 



 

Det var förvånande hur seriöst barnen svarade på intervjufrågorna. Detta kan bero på 

läroplanens riktlinjer i det centrala innehållet där samtal med eleverna ska genomföras för att 

sätta ord och begrepp på olika upplevelser (Skolverket, 2013). Samtal om upplevelser kändes 

inte alls som något ovanligt. Det var endast vid två tillfällen som störande moment från 

omgivningen bidrog till att kvalitén på intervjuerna inte var tillförlitliga. Dessa intervjuer 

plockades bort vid transkriberingen.  

 

Studiens frågeställningar blev utgångspunkter för framställandet av intervjufrågorna. Dessa 

utvecklades däremot individuellt genom personliga följdfrågor i intervjuerna (Kvale et. al, 

2009).  Svaren på frågorna varför det var viktigt med rörelse kändes något konstlad. Svaren 

upplevdes inövade och kom inte direkt. Det var framförallt inom dessa intervjufrågor som de 

ledande frågorna plockades bort. Alla intervjuer spelades in på band och transkriberades i sin 

helhet. När jag lyssnade på bandinspelningen visade det sig att jag under intervjun repeterat 

många frågeställningar och uttalat mig med oväsentliga strofer vilket blev en insikt och 

lärdom som jag tar med mig inför kommande intervjustudier. Transkriberingen blev härmed 

onödigt omfattande. Det är inte så dumt att var tyst ibland. Barnen som intervjuats har fått 

möjlighet att berätta om deras upplevelser av rörelseglädje och trovärdigheten om deras 

uppfattning anser jag rimlig. Resultatet av barnens uppfattningar skulle däremot bli mer 

omfattande om fler barn intervjuats. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att beskriva barns uppfattning av rörelseglädje. Barnen som undersökts 

har ett behov av att öka sin fysiska aktivitet och utifrån detta perspektiv är det extra viktigt att 

lyssna och låta dem komma till tals. Forskningen visar (Isberg, 2009, Engström, 2005, 

Tammelin, 2006)) att en av motivationsfaktorerna för att vara i rörelse är att aktiviteterna 

upplevs som roliga och därför är det betydelsefullt att höra vad barnen förknippar med 

rörelseglädje.  Jag kan instämma med Lindqvist (2010) som konstaterar i sin avhandling att 

innebörden av rörelseglädje oftast tas för givet utan att förklaras närmare.  Det finns inte 

många studier som undersöker uppfattningar av rörelse under fysiska aktiviteter och därför 

blev det en utmaning att ge sig in i denna studie där valet av en fenomenografisk ansats var 

lämplig (Larsson, 1986). I denna fenomenografiska studie har barn intervjuats och det är 

frågor angående deras uppfattning av rörelseglädje som ställts. Kroksmark (1987) betonar 
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uppfattningen utifrån den subjektiva erfarna världen och Uljens (1989) skriver att det är 

variationer i individers olika uppfattningar om ett specifikt fenomen som är det intressanta 

inom fenomenografin. 

Det finns många studier som visar sambandet mellan hälsa och fysisk aktiviter ur ett 

hälsofrämjande perspektiv. För att öka insikten av betydelsen av fysisk aktivitet och se 

sambandet med rörelseglädje, var det intressant att i undersökningen ta fram information och 

rekommendationer om barn och ungdomars idrottande och behov av fysisk aktivitet. Utifrån 

olika forskningsunderlag finns rekommendationer om hur mycket och i vilken intensitet 

fysisk aktivitet bör bedrivas (Ung i Finland, 2006., COMPASS, 2004., ACSM, 2008, WHO, 

2008). 

Några barn förknippade rörelseglädje med frihetskänslan av att springa och även med viljan 

av att göra det om och om igen. Detta tolkar jag som att rörelseglädje existerar när det finns 

en egen vilja av att upprepa en aktivitet som upplevts som rolig och meningsfull. Betydelsen 

av rörelseglädje beskrevs av ett barn genom en fysiologisk effekt som att bli stark. Merleau- 

Pontys livsvärldsteori där kroppen är objekt och subjekt på en och samma gång kan kopplas 

till att känslan av glädje i kombination med att den fysiska kroppen ingår i en helhet. 

Kroppens betydelse för våra upplevelser och uppfattningar är betydelsefulla att undersöka för 

att få förståelse för människors livsvärld.  

Begreppet rörelseglädje förekommer oftast inom den fysiska aktivitetens kontext och det finns 

en misstanke om ett allmänt förgivettagande om vad rörelseglädje innebär. Som lärare i idrott 

och hälsa finns en erfarenhet av uppfattningen av rörelseglädje, där jag bland annat har mött 

åsikter och fördomar mot att barn med övervikt inte tycker om att vara aktiva. Denna 

undersökning visar uppfattningar och erfarenheter av upplevd rörelseglädje bland barn med 

övervikt. Det finns inget som visar att barnen inte upplever rörelseglädje förutom vid ett fall.  

Därför anser jag det vara extra viktigt att förstå vad rörelseglädje innebär för enskilda 

individer. Gruppen samhörighet kan förklaras i Bourdieus (1990) begrepp habitus. Barnens 

samhörighet finns i behovet av att öka sin fysiska aktivitet på grund av att de ligger i 

riskzonen för ohälsa. Trots att de sammanförts på fysiologiska grunder kan den positiva 

upplevelsen av gemenskap och meningsfullhet under de fysiska aktiviteterna bidra till en 

känsla av tillhörighet och vara en utgångspunkt för att utveckla smak för rörelse. 

Rörelseaktiviteterna kan skapa en smaktillhörighet där bilden av att vara fysisk aktiv ingår i 

individens habitus.  
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Genom att kategorisera olika uppfattningar i en kvalitativ analys enligt Larsson (1989) visade 

sig den största variationen vara att en respondent aldrig upplevt rörelseglädje. Alla andra 

kunde koppla någon rörelseaktivitet eller känsla till rörelseglädje. Däremot kunde barnet 

berätta vad rörelseglädje innebar som fenomen, men riktade glädjen åt annan aktivitet som att 

filma och vara med sin katt. Jagtöien, et al (2002) beskrev att individer som inte tycker om 

fysisk aktivitet genom att idrotta finner oftast andra aktiviteter som är roliga.  

Timmarna på högskolan innehöll varierande aktiviteter för att öka möjligheten för barnen att 

finna rörelseglädje.  Barnen uppgav också olika aktiviteter som de upplevde som roliga. Trots 

detta fanns det några av barnen som förknippade rörelseglädje i andra miljöer som exempelvis 

under föreningsverksamhet eller som moment i skolans idrott och hälsa ämne.  I 

Riksidrottsförbundet idéprogram Idrotten vill är ambitionen att det ska finnas många 

möjligheter för barn och ungdomar att pröva olika idrotter inom föreningsidrotten 

(Riksidrottsförbundet, 2005).  

Antonovskys (2005) teori KASAM innebär ” Känslan av sammanhang” där meningsskapande, 

hanterbarhet och begriplighet har betydelse för individens hälsa.  Om KASAM sätts i relation 

till rörelse så kan effekten bli glädje, som utvecklar rörelseglädje.  Ett barn nämnde ett 

meningsskapande genom rörelser med kamrater. Andra meningskapande uppfattningar var att 

bli stark och behärska höjdrädslan. En annan respondent uttryckte rörelseglädje ”genom att 

vilja göra allt som ska göras”.  Här upplevdess ett meningskapande utifrån en egen fri vilja 

och inte ett måste. Genom att aktiviteterna på högskolan var anpassade till en nivå där alla 

klarade att utföra övningarna fanns upplevelsen av hanterbarhet.  Känslan av att bemästra sin 

kropp och klara övningarna uppfattades av en respondent som glädjande.  Förståelsen för 

betydelsen av fysisk aktivitet rörde intervjufrågorna kring varför det var viktigt att vara i 

rörelse. Innebörden visades vara begriplig och inlärd men sattes däremot inte i samband med 

rörelseglädje.  Rörelseglädje är kanske upplevd ”känslan av sammanhang” som skapar 

motivation för att vara fysisk aktiv. Antonovsky (2005) uppmanade att utveckla KASAM ur 

andra perspektiv och detta är ett exempel.    
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7.3 Avslutande reflektion 

Det är viktigt att reflektera över hur fysisk aktivitet kan locka inaktiva utövare att finna glädje 

i att vara i rörelse.  Genom glädjen ökar utgångspunkten för viljan att vara aktiv. Genom att 

lyssna på individer och höra deras uppfattningar om rörelseupplevelse kan en förståelse för 

hur viljan till rörelse kan utvecklas.  Fokuseringen om vad som är roligt borde flyttas till 

upplevd glädje utifrån varje enskild individ och förutsättning eftersom varje enskilt barn 

upplever och uppfattar rörelseglädjen olika. 

 

Forskningen visar att hälsoeffekter inte är tillräckliga som motivationsfaktorer och det 

behöver upptäckas andra faktorer som påverkar utvecklingen mot ökad aktivitet. 

Genom att överföra Känsla av sammanhang till den fysiska aktivitetens kontext där 

hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet får betydelse kan viljan till rörelse utvecklas 

och därmed bidra till hälsa. Då blir det viljan som styr och inte ett kravfyllt måste. 

Forskningen visar just sambandet mellan glädjen och graden av fysisk aktivitet (Wahlgren, 

2009). Barnen i studien uppfattade fenomenet rörelseglädje som något som är roligt. Det får 

samtidigt inte finnas en anledning att vara inaktiv på grund av att individen inte tycker att det 

är roligt att vara i rörelse. Idrottsrörelsen kunde kanske utveckla sin föreningsverksamhet med 

att starta föreningar som erbjuder innehåll av allsidig karaktär.  Valmöjligheten att träna utan 

att bedriva tävlingsverksamhet finns redan idag, men inriktningen är ofta mot specifika 

idrottsgrenar.  Varför inte benämna aktiviteterna för ”rörelseglädje” och erbjuda varierande 

idrotter inom samma förening och inom samma träningsgrupp.  

 

Innebörden av rörelseglädje ger en erfarenhet där barnen blir glada. Uppfattningarna om 

rörelseglädje i samband med rörelser är dock individuella. Det är inte de specifika fysiska 

aktiviteterna som är av betydelse i denna studie utan snarare att det finns uppfattningar genom 

upplevelser av rörelseglädje i olika aktiviteter. Det är också betydelsefullt att uppfattningar 

om känslor och upplevelser kan uttryckas, vilket kan utveckla kvalitativa studier (Kvale et. al, 

2009). En fortsatt studie som skulle vara intressant är att observera barns olika 

rörelsebeteende i olika miljöer. Finns det skillnader i rörelseglädje under skolans idrott och 

hälsa undervisning i förhållande till aktiviteter som bedrivs inom föreningslivet eller i de 

spontana aktiviteterna på fritiden. Genom rörelseglädjens betydelse ställs det krav på lärare i 

idrott och hälsa för att skapa positiva rörelseupplevelser för alla elever. Det är en utmaning 

som är betydelsefull.  
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HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE    Bilaga 2 
OCH KOMMUNMIKATION 
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 

 

Hej! 

Tiden rusar iväg och jag vill tacka er alla för ert positiva bemötande i samband 

med min uppsats. Efter samtal med min handledare har jag rekommenderats 

att avgränsa min studie för att den inte ska bli allt för omfattande. Mitt syfte är 

nu begränsat till att undersöka barnens upplevelse och uppfattning av 

rörelseglädje. Detta innebär att jag inte kommer att besöka barnen ute på 

deras skolor. Intervjuerna med barnen kommer att ligga som grund i min studie 

och mitt intresse är att undersöka vilken innebörd rörelseglädje har för dem. 

Uppgifterna från intervjuerna kommer att vara konfidentiella, vilket innebär att 

ingen kommer att veta vem som har svarat på frågorna. Kontakta gärna mig om 

ni har några frågor angående min studie. 

Tack för er medverkan! 

 

Hälsningar 
Bodil Klingvall 
0709 22 44 61 
bodil.klingvall@hh.se 
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             Sektionen för Hälsa och Samhälle   Bilaga 1 

Bodil Klingvall 
 
 
Hälsoprojekt! 
Högskolan har under 4 år ingått ett samarbete med Länssjukhusets barnmottagning 
för att ge överviktiga barn möjlighet till ökad fysisk aktivitet. De fysiska aktiviteterna 
leds av studenter på Högskolan i Halmstad som utbildats i ämnet Lek, rörelse, idrott 
och hälsa. 
Mitt namn är Bodil Klingvall och jag undervisar på lärarprogrammet i idrott och hälsa 
och har undervisat de ledande studenterna. Samtidigt studerar jag själv pedagogik 
och ska nu skriva min D-uppsats. Det vore inspirerande att följa de fysiska 
aktiviteterna med barnen.  

Syftet med studien är att observera barnen under deras aktiviteter i Högskolehallen. 
Studien kommer inte att namnge några barn utan alla kommer att vara anonyma. 
Vad som är intressant att studera är om barnens aktivitetsnivå, rörelseglädje och 
självkänsla utvecklas. 
 
Min metod är deltagande observation vilket innebär att jag både kan sitta vid sidan 
av eller vara delaktig i gruppen. Om det ges möjlighet skulle jag gärna komma ut till 
barnens skolmiljö och observera en lektion i ämnet idrott och hälsa.   
 
För att kunna göra denna studie behöver jag målsmans tillåtelse genom er 
namnteckning. Kryssa för alternativen Ja eller Nej och lämna in blanketten vid första 
aktivitetstillfället. 
 
Önskar ni kontakta mig:  
Bodil Klingvall 
Tel: 0709 22 44 61 
______________________________________________________________ 
 
Namn på barnet:________________________          ålder_____________ 
Skola:_________________________________         Klass/åk__________ 
 
Målsman godkänner fortsatt arbete med studien                                  Ja         Nej    
Målsman och barn godkänner ett besök på elevens skola/förskola    Ja         Nej 
   
Underskrift__________________________________________ 
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