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Abstrakt 

 

Bakgrund: Att lägga grunden för en fysiskt aktiv vardag i unga år bidrar till att skapa 

hälsosamma vanor som kan bli bestående i vuxenlivet. Många barn spenderar en stor del av 

dygnets vakna timmar på förskolan eller i skolan vilket gör dessa platser betydelsefulla som 

hälsofrämjande arenor. I detta syfte har Friskis & Svettis utvecklat rörelseverktyget Röris som 

har sin utgångspunkt i rörelseglädje och som består av ett träningsprogram anpassat för barn. 

Syfte: Den här studien undersöker hur personal i förskole- och lågstadieklass upplever sina 

möjligheter att främja barnens rörelseglädje och påverka deras fysiska aktivitetsnivå med 

hjälp av rörelseverktyget Röris. Metod: Semistrukturerade intervjuer utfördes individuellt 

med fyra pedagoger som utövar Mini-Röris (3-6 år) samt en pedagog som praktiserar Röris 

(6-9 år). Intervjuerna transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Informanterna uppfattade förskolan/skolan som en viktig hälsofrämjande arena och 

reflekterade över vilken möjlighet de som pedagoger har att påverka. De redogjorde för sina 

upplevelser kring hur barn uttrycker rörelseglädje såväl i allmänhet som i utförandet av 

Röris/Mini-Röris. Slutsats: Informanterna upplevde att Röris/Mini-Röris bidragit till att 

främja barnens rörelseglädje men att programmets påverkan på den fysiska aktivitetsnivån var 

svårare att få en uppfattning om.  

Nyckelord: fysisk aktivitet, hälsofrämjande intervention, lek, pedagogernas påverkan, rörelse, 

rörelseglädje 
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1.0 Introduktion 

1.1 Betydelsen av fysisk aktivitet  

World Health Organisation (WHO) definierar fysisk aktivitet som aktiva muskelrörelser som 

kräver energiförbrukning. Fysisk aktivitet har betydande hälsofrämjande effekter och minskar 

risken för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2, bröstcancer, depression, övervikt 

samt fetma (WHO, 2010). Stillasittande definieras som muskulär inaktivitet i kroppens stora 

muskelgrupper och karaktäriseras av vaken, liggande eller sittande aktivitet med låg 

energiförbrukning (Ekblom & Ekblom, 2012). En fysiskt aktiv vardag bidrar till att utveckla 

motoriska och psykosociala kunskaper. Att lägga grunden för ett fysiskt aktivt liv i unga år 

fungerar som en skyddsfaktor för överviktsproblematik längre fram i livet (Röttger, 

Grimminger, Kreuser, Assländer, Gollhofer och Korsten-Reck, 2014).  

Trots ökad medvetenhet om problematiken kring barns övervikt och fetma är prevalensen 

fortfarande hög i flera västerländska länder. Förekomsten av fysisk inaktivitet är högre hos 

barn i socioekonomiskt utsatta familjer än i familjer tillhörande högre socioekonomiska 

grupper, en skillnad som kan bli bestående i vuxenlivet om effektiva åtgärder uteblir (Bundy, 

Naughton, Tranter, Wyver, Baur, Schiller, Bauman et al., 2011). Vander Ploeg, Maximova, 

McGavock, Davis och Veugelers (2014) menar att hälsofrämjande insatser i skolan har 

ifrågasatts huruvida de ökar skillnader i hälsa genom att de barn som redan har goda 

hälsovanor lättare tar till sig interventionen medan de som tillhör riskgruppen har fler hinder 

och/eller har lägre motivation att ta till sig interventionen. Vander Ploeg et al. (2014) visar på 

positiva effekter i sin studie som behandlar förändringar i fysisk aktivitetsnivå bland 10-11-

åriga barn. Resultatet visar på minskade skillnader gällande fysisk aktivitet bland barn från 

olika socioekonomiska grupper. Interventionen gav mest fördelaktiga effekter för de barn med 

lågutbildade föräldrar och för de barn som var överviktiga. Ett tecken på att skolbaserade 

interventioner kan minska skillnader i hälsa, menar författarna (Vander Ploeg et al., 2014).  

I Sverige har övervikt och fetma hos barn ökat sedan 1980-talet. Socioekonomisk status och 

var i landet man bor anges som tydliga påverkansfaktorer. Andelen överviktiga tioåringar har 

sedan 1984 ökat från åtta procent till sjutton procent år 2000, samtidigt har andelen tioåringar 

med fetma ökat från en procent till tre procent under samma tidsperiod (Englund, Rubinstein, 

Nilsson-Green, Fagerberg, Wettergren och Mårild 2013; Neovius och Rasmussen 2011). 

Lindeberg (2006) diskuterar orsakerna kring ökad prevalens för övervikt och fetma bland 
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svenska barn och väljer att tillskriva den ”fetmaframkallande” miljön den största skulden. I 

dagens samhälle finns kaloririk snabbmat lättillgänglig för barn och unga, vilket i 

kombination med stillasittande fritidsaktiviteter som TV- och dataspel fått negativa 

konsekvenser (2006:7). Lindeberg framhäver vikten av att det skapas förutsättningar för 

fysisk aktivitet i form av främjande miljöer, varierad gymnastikundervisning samt möjligheter 

att gå eller cykla till och från skolan (2006:8). Jansson & Danielsson (2003) belyser hur våra 

levnadsvanor förändrats de senaste decennierna och menar att för 30 år sedan lekte barn 

utomhus, barnprogram sändes en kort stund på kvällen och få hem hade tillgång till en dator. 

Idag ser verkligheten annorlunda ut (2003:16). Det är även svårt att bevisa skillnaderna i 

barns aktivitetsomfattning från 1980-talet till 2000-talet, då det inte finns registerat hur barns 

rörelsemönster såg ut för 30 år sedan (2003:17). Jansson & Danielsson diskuterar vikten av att 

uppmuntra glädje i rörelse och lek, något som är särskilt viktigt idag där barn i väldigt stor 

utsträckning har en organiserad fritid med lite utrymme för spontan lek (2003:76).  

1.2 Förskolan/skolan som hälsofrämjande arena 

Förskolan och skolan är viktiga arenor för hälsofrämjande insatser, för att i tidig ålder skapa 

och upprätthålla hälsosamma levnadsvanor (Reilly, 2008; Lindeberg, 2006:8; Jansson & 

Danielsson, 2003:90). Barn i förskole- och lågstadieålder är en påverkbar grupp där 

hälsofrämjande interventioner kan få hållbara positiva effekter i barnens liv med de 

förebyggande effekter för övervikt, fetma och hjärt-kärlsjukdomar som fysisk aktivitet bidrar 

till (O´Dwyer, Fairclough, Knowles och Stratton, 2012). Reilly (2010) efterlyser i sin 

diskussion fler fysiskt aktiva timmar i förskolans regi för att minska barns stillasittande 

beteende, då brist på fysisk aktivitet kan få negativa effekter för barnets självkänsla och 

sociala förmåga (Reilly, 2010). Bland bidragande orsaker till barns fysiska inaktivitet 

diskuteras minskad tid för utomhuslek, att dagens barn leker inomhus och ägnar sin fritid åt 

stillasittande aktiviteter så som TV- och dataspel (Lindeberg, 2006:7). 

Lek är en naturlig och djupgående process som människor varit delaktiga i sedan urminnes 

tider. För barn är fri lek något naturligt inneboende som en spontan och utforskande process, 

något som utvecklar såväl deras motorik som sociala, känslomässiga och kognitiva 

egenskaper (Bundy et al., 2011). Waller (2014) framhåller att barns inneboende vilja och lust 

att röra på sig är något som bör tas tillvara på och bejakas av vuxna i barnens omgivande 

miljöer (Waller, 2014). Norodahl & Johannesson (2013) belyser naturen och en 

tillfredsställande mängd utrymme som två centrala delar för barns initiativförmåga och 
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rörelsefrihet. De betonar att det är av stor vikt att värna om resurser för pedagogisk 

verksamhet utomhus för att främja bland annat barnens miljömässiga, fysiska, och motoriska 

kunskapsutveckling. För barn i förskoleålder fyller naturen en betydande funktion som bjuder 

in till lek och rörelse. Studien visar att vistelse i naturen har välgörande effekter för barns 

lärande, och om barnen själva får vara med och skapa de lärmiljöer som de vistas i främjar det 

reflektionen över de egna intrycken (Norodahl & Johannesson, 2013).  

1.3 Rörelseverktyget Röris  

Friskis & Svettis grundades 1978 i Uppsala, idag finns det 108 föreningar i Sverige med 

sammanlagt 529 570 medlemmar. Sedan 2003 har organisationen utbildat personal i 

förskoleklass till och med årskurs tre i rörelseverktyget Röris. Cirka 100 föreningar har 

tillsammans utbildat över 25000 förskole- och lågstadielärare i Röris (6-9 år) och Mini-Röris 

(3-6 år). Röris-konceptets utgångspunkt är rörelseglädje, det vill säga att det ska vara kul att 

röra på sig. Programmet utvecklar barnens motorik, kroppsmedvetenhet och förmåga till 

avslappning. Även kondition, styrka, rörelse, balans och koordination är inkluderade delar i 

såväl Röris som Mini-Röris (Friskis & Svettis Riks, 2015). Röttger et al. (2014) understryker 

vikten av att utbilda lärare och pedagoger för att främja den här typen av fysiskt aktiv 

verksamhet för barn (Röttger et al., 2014).  

1.4 Pedagogik  

Röris kan liknas vid den typ av hälsoutbildning som Guedes (2013) talar om i sin historiska 

tillbakablick inom ämnet. Guedes menar att hälsoutbildningens syfte är att öva kroppen, att ge 

den kunskap och potential att utföra och kombinera motoriska rörelser, för att på så vis kunna 

delta i och uppleva det njutningsfulla med fysisk aktivitet. Guedes (2013) belyser 

pedagogikens betydelse, vilken refereras till som ”vetenskapen om att undervisa”, och ordets 

grekiska ursprung med innebörden ”att vägleda barnet” (Guedes, 2013). Barnens perspektiv 

värderas högt i den svenska förskolan och läromomenten ska baseras på barnens egna 

intressen och initiativ samt bestå av meningsfulla och lekfulla aktiviteter. Verksamheten ska 

vara målorienterad med en barncentrerad pedagogisk inriktning, där leken spelar en 

betydande roll för barnens inlärningsförmåga. Fokus för undervisningen i den svenska 

förskolan är att utveckla varje enskilt barns förmågor och förståelse för olika fenomen. 

Pedagogens roll blir att främja barnets utforskandeförmåga och göra det osynliga synligt 
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genom att organisera aktiviteter för inlärning med hjälp av interaktion och kommunikation 

(Björklund, 2014).  

1.5 Förutsättningar hemifrån 

Att utvärdera en intervention och dess funktion är av stor vikt för en lyckad implementering. 

Kipping, Howe, Jaqo, Campbell, Wills, Chittleborough, Mytton et al., (2014) kom i sin studie 

fram till att en intervention med ambitionen att minska elevernas fysiska inaktivitet och öka 

intaget av frukt och grönsaker inte fick några positiva effekter. Författarna efterlyser i sin 

diskussion för framtida forskning mer intensifierade interventioner för beteendeförändringar 

hos barn och unga där även socioekonomisk, psykosocial, kulturell och fysisk miljö 

inkluderas (Kipping et al., 2014). Föräldrarnas fysiska aktivitetsgrad nämns som en av de 

starkaste bestämningsfaktorerna för barnets fysiska aktivitetsnivå, vilket understryker vikten 

av att barnens föräldrar involveras i skolbaserade interventioner för att uppnå den 

genomslagskraft som eftersträvas (O´Dwyer et al., 2012). En studie av Quarmby & Dagkas 

(2010) visar att familjens komposition har betydelse för barnens fysiska aktivitetsgrad, där 

barn i familjer med två vuxna har ett större stöd hemifrån för att delta i fysiska aktiviteter än 

vad barn till ensamstående föräldrar har. I hem där två föräldrar fanns närvarande deltog en 

förälder ofta i aktiviteter tillsammans med barnet, medan barn i hem med en förälder ofta 

ägnade sig åt stillasittande aktiviteter på grund av familjens knappa ekonomiska samt 

tidsmässiga resurser. McMinn, Griffin, Jones och Van Sliujs (2012) belyser det faktum att 

föräldrarnas intressen förs över på barnen och formar deras syn på fysisk aktivitet, de 

konstaterar också att socialt stöd från föräldrar har ett positivt samband med barnens fysiska 

aktivitetstid (McMinn, Griffin, Jones och Van Sliujs, 2012; Quarmby och Dagkas, 2010).  

1.6 Teoretisk utgångspunkt 

Social Cognitive Theory (SCT) utvecklades i samband med forskning kring Social Learning 

Theory, Albert Bandura lade till begreppet self-efficacy och namngav den nya teorin Social 

Cognitive Theory. SCT är en teori på intrapersonell nivå som fokuserar på de psykosociala 

bestämningsfaktorerna, att de människor som finns i individens omgivning påverkar hennes 

tankar och beteenden (U.S. Department of Health and Human Services, 2005). SCT grundar 

sig på tre avgörande faktorer vilka benämns som registrering av den egna fysiska förmågan 

och reflektion över den, den egna målsättningen samt tilltro till den egna förmågan. Den sista 

komponenten: tilltro till den egna förmågan, self-efficacy, anses vara den mest avgörande för 
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individens förändringsbenägenhet. En persons self-efficacy baseras på tidigare erfarenheter, 

tankar och föreställningar kring det aktuella ämnet. Teorin fokuserar på den ömsesidiga 

påverkan mellan individ, omgivning och beteende, där samtliga delar är viktiga att utveckla 

för att åstadkomma en beteendeförändring. SCT är en teori om hälsobeteende som utgår från 

att människor existerar i, och påverkas av en social kontext.  Teorin anammar att människor 

inte enbart lär sig av sina egna prestationer och erfarenheter utan även av att observera andra. 

En sådan förståelse underbygger vikten av att belysa det inflytande som kamrater och sociala 

normer har på hälsobeteenden, och potentialen i att använda förebilder för att påverka sociala 

normer. En intervention enligt SCT innebär att modifiera sociala, psykiska och fysiska miljöer 

för att främja hälsosamma beteenden (Nutbeam, Harris, Wise, 2010:18-19). 

Utbildningsverktyget Röris bygger på lättillgänglig rörelseträning till musik. Konceptet 

innebär att en pedagog visar rörelser som barnen imiterar. Att förstå Röris utifrån SCT 

innebär en syn på konceptet där barnen påverkas av den miljö de vistas i samt av de personer 

som finns i deras omgivning. Den person som visar rörelserna kan ses som en förebild och 

omgivningen de vistas i kan vara mer eller mindre inbjudande till rörelse. SCT belyser att 

man lär sig både genom sina egna prestationer men även av att observera andra, något som 

blir högst aktuellt när det kommer till Röris, både vad gäller observation av ledaren men även 

av kamrater. Teorin handlar om den ömsesidiga påverkan mellan individ, omgivning och 

beteende som i förhållande till Röris kan översättas till barnet, förskolan/skolan och 

rörelseglädje/fysisk aktivitetsnivå. Teorin belyser även individens self-efficacy som kopplat 

till Röris kan ses som barnens självkänsla och hur denna påverkar deras rörelseglädje och 

fysiska aktivitetsnivå.  

Mot bakgrund av tidigare genomförd forskning om barns ökande stillasittande och vikten av 

att skapa goda vanor i tidig ålder är det relevant att undersöka hur skolan och förskolan 

fungerar som arenor för hälsofrämjande insatser som Röris och Mini-Röris. Med stöd av SCT 

är studiens ambition att undersöka hur personal i förskole- och lågstadieklass upplever sina 

möjligheter att påverka barnens rörelseglädje och fysiska aktivitetsnivå. Studiens informanter 

kommer fortsättningsvis att refereras till som pedagoger. 
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1.7 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur personal i förskole- och lågstadieklass 

upplever sina möjligheter att främja barnens rörelseglädje och påverka deras fysiska 

aktivitetsnivå med hjälp av rörelseverktyget Röris.  

2.0 Metod 

För att komma åt upplevelserna hos pedagogerna valdes kvalitativ forskningsansats med 

semistrukturerade intervjuer, vilket passar studiens syfte då informanternas personliga 

berättelser ges utrymme utan att influeras av andra personers tankar och åsikter. Studien 

grundar sig på induktiv ansats och baseras på intervjuer med en pedagog som utövar Röris 

respektive fyra pedagoger som utövar Mini-Röris. Observationer hade kunnat vara en 

alternativ datainsamlingsmetod, men då problemformuleringen ämnar beskriva 

informanternas upplevelser, ansågs intervjuer vara den bäst lämpade metoden.  

2.1 Etiska aspekter 

Studiens syfte inkluderar barn men tar sin utgångspunkt i upplevelser och berättelser från 

vuxna som finns i och skapar barnens omgivning och dess förutsättningar, vilket gör att de 

etiska överväganden som blir aktuella rör myndiga individer. Intervjutillfällena innehöll i viss 

mån beskrivningar av barn men inte i så pass detaljerad grad att barnens identitet kunde röjas. 

Vid bearbetningen av data, och i presentation av resultat och analys har informanternas 

konfidentialitet säkrats på så vis att identitet genom återgivna fakta inte går att identifiera. I 

anslutning till resultatets citatstycken omskrivs intervjupersonerna som informant 1-5. 

Intervjupersonerna blev informerade om sina rättigheter via e-mail innan intervjun och även 

muntligen vid intervjutillfället. Informanterna informerades om rätten att när som helst under 

processens gång avbryta sitt deltagande utan att behöva ange anledning till avbrottet samt att 

det enbart är studenten som kommer att hantera det inspelade materialet och att det sedan 

kommer att förstöras. De garanterades fullständig konfidentialitet vilket innebär att deras 

personliga uppgifter inte kommer att spridas och att deras identitet inte kommer att kunna 

identifieras.  

2.2 Datainsamling 

Via verksamhetschefen för Friskis & Svettis i en medelstor kommun i sydöstra delen av 

Norrland kom jag i kontakt med kommunens förskolechef för lärenhet nord. Förskolechefen i 
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sin tur gick ut med information om mitt uppsatsämne till de anställda på förskolorna inom 

hennes ansvarsområde, vilka samtliga arbetar med Mini-Röris regelbundet. Telefonnummer 

till förskolorna tilldelades mig av förskolechefen och sedan hen informerat om min studie 

hade pedagogerna sinsemellan bestämt vem från respektive förskola och avdelning som skulle 

delta i intervjustudien. Genom verksamhetschefen fick jag även kontaktuppgifter till två 

pedagoger som gått Röris-utbildningen, varav en uppfyllde inklusionskriterierna. Ett 

målinriktat urval resulterade i totalt fem deltagande informanter enligt inklusionskriterierna; 

aktivt utförande av Röris/Mini-Röris, spridning i ålder på barnen där personerna arbetar samt 

variation vad gäller ålder och kön på informanterna (Ahrne & Svensson, 2011:43). 

Anledningen till en önskad spridning vad gäller ålder på barnen grundade sig i möjligheten att 

kunna belysa olika aspekter kopplade till barnens ålder. Vad gäller variation i ålder och kön 

på informanterna var ambitionen att kunna nyansera de olika förhållningssätt som kan tänkas 

vara kopplade till om informanten är man eller kvinna, ung eller äldre. Med en variation vad 

gäller ovan nämna faktorer hoppades jag kunna minska risken för snedvridning och öka 

tillförlitligheten i min studie (SBU, 2014). Bland de fem utvalda informanterna fanns fyra 

kvinnor och en man och deras ålder varierade i ett spann mellan 33-60 år. Två informanter 

arbetade med barn i åldern 1-3 år, en med barn 4-6 år, en med barn 5-6 år och en med barn 6-

7 år. De fem personer som valdes ut enligt inklusionskriterierna kontaktades sedan via telefon, 

då de fick en översiktlig information om studiens syfte och varför de var intressanta 

informanter. Samtliga uppringda personer tackade ja till att delta i studien och till att 

genomföra en intervju, varpå plats och tid för intervjun bokades direkt vid telefonsamtalet. De 

som accepterat att delta i studien kontaktades fortsättningsvis via e-mail med ett följebrev (se 

bilaga 1) där de informerades om studiens syfte och metod, frivilligt deltagande, rätten att 

avbryta samt studentens kontaktuppgifter.  

Fyra av de totalt fem genomförda intervjuerna genomfördes på informantens arbetsplats, i ett 

avskilt rum där endast informanten och intervjuaren var närvarande. En intervju hölls på 

allmän plats, dock avskilt och fritt från andra röster och störningsmoment. Informanterna 

informerades om intervjuarens engagemang i Friskis & Svettis samt att uppsatsen skrevs i 

egenskap av student och inte på uppdrag av föreningen. Efter erhållet samtycke spelades 

samtliga intervjuer in, och anteckningar fördes under intervjuernas gång. Samma 

intervjuguide användes vid alla intervjuer för att kunna urskilja eventuella mönster i 

informanternas svar, följdfrågorna kunde dock variera beroende på personernas svar. 

Intervjuguiden innehöll frågor om Röris i förhållande till bland annat förskolan/skolan som 
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hälsofrämjande arena, barnens självkänsla och barnens rörelseglädje, se bilaga 2. 

Intervjuernas tidsomfattning varierade från 16 till 40 minuter och samtliga bedömdes som 

tillfredsställande vad gäller innehållet. Intervjuerna transkriberades samma dag som de utförts 

för att kunna återge det personliga mötet så rättvisande som möjligt i skriftlig form.  

2.3 Dataanalys 

Inom kvalitativ forskning har försök gjorts att ”översätta” de kvantitativa termerna reliabilitet 

och validitet. Det har resulterat i det övergripande begreppet tillförlitlighet, vilket omfattar 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Trovärdighet handlar om hur väl insamlad data 

och analysprocesser knyter an till studiens syfte. Hur data varierar över tid omfattas av termen 

pålitlighet, medan överförbarhet handlar om i vilken omfattning resultaten kan gälla även 

andra grupper eller miljöer. I strävan efter en hög tillförlitlighet i kvalitativa studier är 

argumentation för sina tolkningar av materialet och förankring i detsamma ovärderliga 

komponenter (Graneheim & Lundman, 2004). 

Den kvalitativa innehållsanalysen som utförts i föreliggande studie baseras på empiri från de 

transkriberade intervjuerna. Analysen inleddes med att göra sig välbekant med empirin, vilket 

skedde genom att läsa intervjuutskrifterna återupprepade gånger. Analysen fortgick genom att 

särskilda analys-tabeller skapades för att sortera det material som de utskrivna intervjuerna 

utgjorde, se tabell 1.  

Tabell 1. Exempel på innehållsanalysens inledande steg 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under-kategori 

jaja… absolut det gör 

vi… vi har ju en 

planerad dag i 

veckan där hela 

förskolan gör 

tillsammans… och 

det skapar ju 

gemenskap och 

rörelseglädje 

Hela förskolan kör 

Mini-Röris 

tillsammans en gång 

i veckan vilket 

skapar gemenskap 

och rörelseglädje 

Gemenskap och 

rörelseglädje i Mini-

Röris 

Rörelseglädje i Mini-

Röris 

ja det gör dom och 

sen ser man ju barn 

som sitter liksom och 

bara tittar och sen tar 

det många gånger 

och sen helt plötsligt 

så står dom där och 

Barnen tittar och lär 

sig, helt plötsligt så 

är dom med dom 

också 

Barnen lär sig 

programmet med 

tiden 

Barnens utveckling 
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är med… det är 

också häftigt 

nej jag tycker det är 

ett jättebra verktyg 

dom har tagit fram 

och att det är så lätt 

att använda  

Mini-Röris är ett bra 

verktyg som är lätt 

att använda 

Mini-Röris är ett 

lättanvänt verktyg 

Mini-

Rörisprogrammet 

 

Varje intervju fick en egen analys-tabell där informantens svar klistrades in. Inledningsvis 

plockades meningsbärande enheter ut som sedan kortades ner till kondenserade 

meningsenheter som sammanfattades i koder. Dessa tre steg utfördes på samtliga intervjuer 

innan den manifesta analysen fullföljdes med det fjärde steget som innebar att slå ihop 

koderna i kategorier. Samtliga koder sammanfördes för att sedan kunna slå dem samman till 

under-kategorier. Dessa underkategorier blev tillsammans slutligen fyra övergripande 

kategorier, se tabell 2. Medan den manifesta analysen handlar om att sortera och kondensera 

de utskrivna intervjuerna för att sedan återge vad informanterna har sagt, handlar den latenta 

analysen istället om att tolka det som sagts i intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). 

Tolkning på en citatnära nivå sker i resultatdelen medan en större och mer övergripande 

tolkning blir synlig i resultatdiskussionen med kopplingar till tidigare forskning samt till 

Social Cognitive Theory.  

3.0 Resultat 

Analysen av de transkriberade intervjuerna resulterade i fyra övergripande kategorier – 

Förskolan/Skolan som hälsofrämjande arena, Röris/Mini-Röris betydelse för att påverka, 

Förebilder och Förutsättningar hemifrån. Varje kategori består i sin tur av ett antal under-

kategorier, se tabell 2. Rörelseglädje och fysisk aktivitetsnivå gick som en röd tråd genom 

intervjuerna. Informanterna upplevde att Röris/Mini-Röris haft en påtagligt positiv inverkan 

på barnens utveckling och rörelseglädje medan programmets betydelse för den fysiska 

aktivitetsnivån upplevdes som svår att få en uppfattning kring.  

Tabell 2. Redogörelse för under-kategorier och kategorier 

Under-kategorier Kategori 

Förskolans/skolans betydelse 

Rörelseaktiviteter i förskolan/skolan 

Aktivt jobb med rörelse 

Rörelseglädje i allmänhet 

Miljöns betydelse 

Förskolan/skolan som hälsofrämjande arena 

Röris/Mini-Rörisprogrammet Röris/Mini-Röris betydelse för att påverka 
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Rörelseglädje i Röris/Mini-Röris 

Barnens utveckling 

Pedagogernas/lärarens påverkan 

Kamraternas påverkan 

Förebilder  

Föräldrarnas påverkan 

Stillasittande 

Förutsättningar hemifrån 

 

3.1 Förskolan/Skolan som hälsofrämjande arena 

Kategorin Förskolan/Skolan som hälsofrämjande arena består av under-kategorierna 

Förskolans betydelse, Rörelseaktiviteter i förskolan/skolan, Aktivt jobb med rörelse, 

Rörelseglädje i allmänhet och Miljöns betydelse.  

3.1.1 Förskolans/skolans betydelse 

Samtliga informanter var överens om att förskolan/skolan är en bra arena för att skapa 

hälsosamma vanor och att det finns stor potential för att skapa goda vanor tidigt i livet. Det 

framkom att hälsa och livsstil fanns som ett prioriterat område i den aktuella kommunen 

vilket gjort det möjligt att jobba mycket med vikten av rörelse och bra mat. Förskolorna 

jobbade med flera delar där bland annat näringsrik kost lagad på plats och ekologisk mat var 

inkluderade tillsammans med Mini-Röris, man framhöll även fördelen med att skapa en helhet 

kring aktiviteter som rör hälsa och livsstil. Att prata med barnen om rörelse och varför det är 

viktigt samt att skapa en förståelse för vad som händer i kroppen när man rör på sig hade på 

flera förskolor blivit en del av den pedagogiska verksamheten sedan de infört Mini-Röris. En 

informant uppmärksammade förskolans möjlighet att påverka då förskolan är en plats där alla 

barn har samma förutsättningar till rörelse oberoende deras familjesituation: 

”Så ser jag verkligen att vi kan påverka och kan till och med utjämna skillnader om det nu är 

så- absolut” – Informant nr 1 

3.1.2 Rörelseaktiviteter i förskolan/skolan 

Pedagoger som arbetade med barn 4-7 år uttryckte en oro för det begränsade utrymme som 

idag ges för rörelse och idrott i förskola och skola. Informanterna menade att fokus tagits från 

praktik till teori, något som gett en synlig nedåtgång vad gäller barns fysiska förmågor. Barns 

fysiska aktivitetsnivå pratades om i negativa termer och det framkom en upplevelse av att det 

genomgående har blivit sämre vad gäller barns fysiska aktivitetsnivå. Det upplevdes även att 

den spontana rörelsen får stryka på foten för pressen från föräldrar vad gäller organiserad 

idrott för barn i förskoleåldern. En pedagog uttryckte det såhär: 
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”Som förälder tänker man det att man måste börja nu för annars är det för sent, annars 

kommer man efter /…/ väldig hets är det, tyvärr tycker jag”- Informant nr 4   

De pedagoger som arbetade med barn 1-3 år upplevde Mini-Röris som ett bra redskap för att 

främja rörelseglädje och för att jobba med barnen om rörelse i den pedagogiska 

verksamheten. Oberoende ålder på barnen var pedagogerna överens om att Röris/Mini-Röris 

var en viktig del i förskolan/skolans arbete för en hälsosam start i livet, en pedagog uttryckte 

sin upplevelse på följande vis: 

”När det här kom var det ju som liksom världens effekt! Det här var något riktigt bra! Det 

här tog oss till en ny nivå och det känns jätteskönt att ha det här, att vi vet att barnen får göra 

något som dom tycker om, då vet vi att då har vi gjort någonting jättebra”- Informant nr 1 

3.1.3 Aktivt jobb med rörelse 

I samtliga informanters klasser och grupper jobbade man med rörelse varje dag, både ute och 

inne och på olika vis. Det kunde röra sig om hinderbanor, rörelser till en sång, ringdans eller 

en promenad till skogen. En återkommande fras i olika utformning hade andemeningen att det 

var viktigt att känna glädje i rörelse för att det ska leda till något bra i framtiden: 

”Jag tänker också att får dom ha såhär roligt och tycka att det är så roligt att röra sig och att 

det får hänga med upp i åren sen och att det kommer att fortsätta. Det är jätteviktigt att få det 

här att fortsätta! Så det är vi som kan ge det första då”- Informant nr 1 

Informanten ovan uttrycker sitt engagemang för rörelse och belyser vilken viktig roll 

förskolan har som kan bidra till en hälsosam start i livet. Hen menade att om barnen får med 

sig positiva upplevelser kring rörelse ökar chanserna för ett fortsatt fysiskt aktivt liv. 

Det framhölls även hur viktigt det var med kontinuitet i rörelse, att övningar gjordes 

upprepade gånger för att skapa ett mönster och en vana hos barnen. Särskilt en informant 

talade mycket om hur man skulle göra när intresset för rörelse inte fanns där, att vissa barn är 

mer engagerade när det kommer till rörelse medan vissa inte gillar det alls. Hen berättade: 

”Ibland brukar jag fråga vad dom skulle vilja göra på idrotten och då får dom nån gång göra 

det dom tycker är roligt, det dom känner att dom är bra på, för att höja den där självkänslan 

och sådär”- Informant nr 5 

Informanten diskuterade vikten av varierade aktiviteter för att skapa en positiv inställning till 

fysisk aktivitet. Informanten belyste även barnens självkänsla, eller snarare brist på 

självkänsla och hur hen arbetade för att höja densamma. Pedagogen använde sig av enskilda 

individers personliga intressen för att skapa en känsla av att ”jag kan”, ett pedagogiskt 
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tillvägagångssätt som ser till samtliga elever och får dem att känna sig delaktiga samtidigt 

som deras självkänsla stärks. Samma informant belyste att varje individ deltar efter sina 

förutsättningar och förmågor, pedagogen kan uppmuntra barnen att delta i en aktivitet men det 

får aldrig finnas ett tvång.  

3.1.4 Rörelseglädje i allmänhet  

Att barn har en naturligt inbyggd vilja att röra på sig, var ett återkommande konstaterande hos 

samtliga pedagoger och lärare, såväl som att barn uttrycker rörelseglädje med kroppen och att 

det finns en påtaglig glädje i att röra sig. Pedagogerna belyste vikten av att få känna att det är 

roligt och att man mår bra av att röra på sig, de menade att det som barn tycker är roligt att 

göra vill de göra igen. En informant uttryckte: 

”Det dom blir glad av det vill dom ha mer av så kan jag säga, och ja, det gäller att dom får 

göra det dom tycker om och är intresserad av”- Informant nr 1 

Pedagogen i citatet ovan underströk vikten av att bejaka barnens intressen för att skapa ökat 

inflytande och en positiv inställning till rörelse. Samma informant beskrev målande sina 

upplevelser om barns rörelseglädje: 

”Ja jag bara ler jag då, det är bara härligt! Man ser ju, dom vill ju röra sig! Hela tiden!”- 

Informant nr 1 

En annan pedagog redogjorde för sina iakttagelser av barnens rörelsemönster och hur deras 

välmående påverkas positivt av att vara fysiskt aktiva: 

”Man ser ju på dom hur dom trivs och dom är ju verkligen… hur dom jobbar med kroppen 

när dom klättrar och springer och rör sig så ser man hur dom jobbar med hela… på hela dom 

att dom trivs och mår bra”- Informant nr 2 

Något som blev tydligt i informanternas intervjuutsagor var att ju äldre barnen blir desto mer 

finns det som konkurrerar om barnens tid. En informant uttryckte: 

”Ja och det är ju så viktigt att inte ta bort den där glädjen tycker jag och… alltså när dom 

börjar skolan sen och övriga klasser då, att den får vara kvar”- Informant nr 5 

Spontan och prestationsfri rörelse verkade enligt informanternas erfarenhet vara något som 

minskade i takt med att barnens ålder ökade. Pedagogerna berättade om hur det blivit synligt 

att den organiserade idrotten smugit sig ner i åldrarna och hur den styrda fritiden kraftigt 

minskar barnens spontana lek och rörelseglädje. Informanterna underströk vikten av att främja 

rörelseglädjen och även att jobba aktivt för att få den att bestå även när barnen blir äldre.  
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3.1.5 Miljöns betydelse 

Miljöns betydelse för rörelse diskuterades flitigt under flera av intervjuerna. Pedagogerna var 

överens om att den fysiska miljön har betydelse för möjlighet till rörelse och överlag fanns en 

uppfattning om att utemiljön var att föredra framför innemiljön för fri lek och rörelse. 

Röris/Mini-Röris kördes både inomhus och utomhus på förskolorna/skolan och oberoende 

inne eller ute så var omgivningens disposition av stor betydelse. En informant berättade hur 

förskoleklassen hade gjort ett försök att ha Mini-Röris i skolans gymnastikhall: 

”Det är ju mycket annat som drar så jag tycker nästan att det är lättare att ha det här i en 

van miljö, det är liksom ribbstolor och det är mycket, den inbjuder ju till att springa och röra 

sig och det är lite sådär, det kan vara svårt att hålla fokus”- Informant nr 2 

En informant tog fasta på hur den sociala miljön påverkats av Mini-Röris och berättade att de 

på deras förskola körde Mini-Röris gemensamt alla avdelningar en bestämd dag varje vecka: 

”Ja gemenskapen att göra saker tillsammans med andra. Ska man stå där ensam och hoppa 

nej det är inte samma, det är ju det här att ha roligt ihop och det blir liksom att hela förskolan 

blir en förskola, man gör saker tillsammans, blir sammansvetsade”- Informant nr 1 

3.2 Röris/Mini-Röris betydelse för att påverka  

Kategorin Röris/Mini-Röris betydelse för att påverka består av underkategorierna Röris/Mini-

Rörisprogrammet, Rörelseglädje och Barnens utveckling.  

3.2.1 Röris/Mini-Rörisprogrammet 

Samtliga informanter uppfattade Röris/Mini-Rörisprogrammet som ett väl genomarbetat och 

lättanvänt verktyg att jobba med. De upplevde att Röris/Mini-Röris haft en positiv inverkan 

på barnens rörelseglädje men att det var svårt att avgöra om och hur programmet påverkat 

barnens fysiska aktivitetsnivå. Informanterna uttryckte att övningarna var allsidiga där man 

fick öva såväl koordination och balans, som avslappning och koncentration. En pedagog 

uttryckte att det finns både ett djup och en bredd i programmet, och ytterligare en att 

programmet gett positiva effekter för såväl kroppen som för hjärnans utveckling. En annan 

informant uppmärksammade musikens pedagogiska betydelse i Mini-Rörisprogrammet: 

”Det är bra sånger tycker jag, som inspirerar barnen. Och så är det liksom utvecklat kan jag 

tänka mig, alltså dom har ju en tanke bakom, och det tycker jag är jättebra!”- Informant nr 3 

Flera pedagoger upplevde att Mini-Röris har varit med och bidragit till den pedagogiska 

verksamheten genom att utbildningen medvetandegjort personalen om hur man kan jobba 
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med barnen om rörelse genom att exempelvis kommunicera om varför rörelse är viktigt. Flera 

pedagoger hade också uppfattningen om att barnens engagemang och drivkraft påverkats, att 

de vet vad Mini-Röris är för något och att de längtar och frågar efter det. En informant 

berättade att ibland körs Mini-Röris på barnens initiativ för att skapa inflytande och för att 

främja deras intresse för rörelse. Pedagogen menade att genom att skapa ett intresse för 

rörelse kan de positiva upplevelserna ge mersmak. Pedagogerna uttryckte en förhoppning om 

att Röris/Mini-Röris ska kunna vara med och bidra till att skapa ett intresse för hela livet, att 

fysisk aktivitet förs in systematiskt i vardagen och blir en livsstil. En informant uttalade: 

”Man sår ju frön i allt man gör tänker jag, att man hoppas på att det ska ge intresse för deras 

egen liksom, hela livet känner jag. Sen byggs det ju på allt eftersom, dom kommer ha glädje 

av… ju mer man har fått va med om positiva upplevelser får man hoppas att dom vill ha mer 

av”- Informant nr 2 

3.2.2 Rörelseglädje i Röris/Mini-Röris 

Pedagogernas upplevelser av barnens rörelseglädje i samband med Röris/Mini-Röris skiljde 

sig åt. Den pedagog som praktiserade Röris använde inte hela programmet utan nyttjade delar 

av det som exempelvis uppvärmning eller nedvarvning på idrottstimmen. De pedagoger som 

praktiserade Mini-Röris använde däremot hela programmet varje vecka. Röris-utövaren tyckte 

därför att det var svårt att avgöra om barnens glädje kunde föras tillbaka specifikt på Röris 

eller om det var rörelsen i sig som de uttryckte engagemang för: 

”Alltså nu har ju jag bara kört vissa delar utav den här som uppvärmning mest då och jag 

tycker nog att dom ser ut att tycka det är roligt när man gör lite, dom försöker ju hänga 

med”- Informant nr 5 

Vikten av att koppla ihop rörelse med glädje var ett återkommande tema under intervjuerna 

med pedagogerna som verkade vara eniga kring att Mini-Röris bidragit starkt till att utveckla 

den förmågan hos barnen. De framhöll också att Mini-Röris är glädjefyllt och något som både 

barn och vuxna tycker är roligt. Pedagogerna berättade att de upplevde att barnen uppskattar 

Mini-Röris och att de tydligt visar med hela kroppen att de tycker det är roligt. En informant 

uttryckte: 

”Åh det är bara helt fantastiskt! Vad ska jag säga… dom strålar så kan jag säga. Dom strålar 

av glädje, dom hoppar och studsar”- Informant nr 1 
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3.2.3 Barnens utveckling 

Precis som ovan nämnt skiljer sig pedagogernas uppfattningar åt också vad gäller barnens 

utveckling kopplat till Röris/Mini-Röris. Röris-utövaren hade svårt att koppla barnens 

utveckling specifikt till Röris då programmet inte användes i sin helhet, men en synlig 

skillnad hen uppmärksammat var att koncentrationsförmågan blivit påtagligt bättre, och då 

särskilt hos barn med allmänna koncentrationssvårigheter. Pedagogerna som använde Mini-

Rörisprogrammet frekvent, tyckte sig kunna se flertalet områden där barnen utvecklats sedan 

Mini-Röris införts i verksamheten. De uttalade sig om förbättrad förmåga att lyssna på 

musiken och följa en ledare och även att barnen observerar vuxna och kompisar och lär sig 

programmet med tiden: 

”Och sen ser man ju barn som sitter liksom och bara tittar och sen tar det många gånger och 

sen helt plötsligt så står dom där och är med- det är också häftigt!”- Informant nr 3 

Pedagogerna berättade hur barnen hade blivit bättre på att reflektera över händelser och 

förmågan att återberätta vad de tränat på Mini-Röris. De redogjorde också för hur fin- och 

grovmotoriken utvecklats såväl som barnens balans och avslappningsförmåga. En pedagog 

berättade: 

”I och med att man gör det här så blir ju såklart barn duktigare på att kunna sitta på stolar 

för det handlar ju om att kunna hitta sin förståelse för kroppen och hur den fungerar, klara av 

den och gör man det då har man en bättre balans också”- Informant nr 4 

Barnens självkänsla kopplat till rörelse diskuterades under intervjuerna, där de informanter 

som arbetade med barn 4-7 år pratade allmänt om självkänsla och hur den förbättras av beröm 

och när man bemästrar något man inte tror sig klara av. Förbättringen kopplades till barnens 

kroppsmedvetenhet och att de med en förbättrad sådan lättare klarar av mer avancerade 

rörelser. Medan de pedagoger som arbetade med barn 1-3 år snarare berättade om sina 

upplevelser kring hur barnens självkänsla förbättras sedan Mini-Röris blivit en del av 

verksamheten. En informant berättade om att Mini-Röris ibland kördes på barnens initiativ 

och att de då fick leda programmet för varandra, något som pedagogen menade synligt stärkte 

självkänslan hos barnen. Ytterligare en informant berättade hur hen upplevde att barnen blir 

stolta när de klarar av nya rörelser: 

”Dom märker ju saker dom klarar, att dom gör framsteg och att vi lyfter också hos barnen 

då- att nu klarar du det här, att vi får berömma och lyfta när de lyckas, då stärks ju 

självkänslan hos dom”- Informant nr 2 
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En annan pedagog upplevde att barnen i och med Mini-Röris har växt och utvecklat nya sidor 

hos sig själva: 

”Jag tänker speciellt på ett barn som brukar vara ganska blyg och inte säga så mycket så helt 

plötsligt såg man att hon stod och viftade med armarna och verkligen var med, det betyder ju 

att dom växer och man ser en förändring, det tar fram en annan sida hos dom”- Informant nr 

3 

3.3 Förebilder 

Kategorin Förebilder består av under-kategorierna Pedagogernas/Lärarens påverkan och 

Kamraternas påverkan. 

3.3.1 Pedagogernas påverkan 

Att barnen påverkas av det som pedagogerna säger och gör var samtliga informanter överens 

om. Vissa redogjorde för en omedveten påverkan och menade att man påverkade barnen 

indirekt genom det egna intresset för ämnet ifråga som smittade av sig på barnen. Andra 

upplevde en mer medveten påverkan genom att de aktivt använde rösten och kroppsspråket 

för att engagera barnen:  

”Att man liksom använder sin röst och sina egna rörelser, det fångar ju mer liksom än att 

man är ganska laid-back”- Informant nr 2 

Kroppsspråket var av särskilt betydande art menade pedagogerna, då man kan förmedla 

känslor på ett unikt sätt med hjälp av sin kropp. En informant menade att sättet man rör sig på 

visar hur engagerad man är, vilket direkt påverkar barnen då de ser upp till de vuxna och vill 

göra som de gör: 

”Och att vi också rör oss ute vi som jobbar här, att man kan leka lite kurragömma och att det 

är lite action”- Informant nr 1 

3.3.2 Kamraternas påverkan 

Pedagogerna upplevde att barnen även ser upp till och påverkas av sina kamrater. Bland annat 

redogjorde en informant för hur barnen påverkar varandras engagemang för Mini-Röris:  

”Om det är någon som inte vill vara med så smittar det av sig på dom andra och tvärtom om 

någon är jätteglad och hoppar upp och ner så ja det gör dom- påverkar varandra”- 

Informant nr 3 
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En annan pedagog tyckte det var tydligt hur de små barnen ser upp till de äldre och vill göra 

lika som de, ett faktum som pedagogen tog till sig och fick användning av i den pedagogiska 

verksamheten. När förskolan skulle introducera Mini-Rörisprogrammet för de små barnen 

fick de stora vara med och visa rörelserna, något som fungerade som en mycket bra draghjälp 

tyckte pedagogen: 

”Då blir det ju den effekten att man gör lika som dom stora, för då hänger de ju med på ett 

annat sätt, då får man ju med dom, då är det ju inte bara jag som ska engagera och visa. 

Utan dom kan ju, dom har ju gjort Friskis Mini-Rörisprogram så många gånger så dom kan 

det ju lika bra som jag så det är ju jättebra”- Informant nr 2 

3.4 Förutsättningar hemifrån 

Kategorin Förutsättningar hemifrån består av under-kategorierna Föräldrarnas påverkan och 

Stillasittande.  

3.4.1 Föräldrarnas påverkan 

Om informanternas svar på de frågor som vi berört hittills har varit relativt rakt på sak och 

med målande berättelser så var utsagorna om barnens förutsättningar hemifrån desto kortare 

och inte lika precisa. Återigen så uppgav de pedagoger som arbetade med barn 4-7 år en mer 

allmän upplevelse om att barns fysiska aktivitetsnivå blivit sämre, men det drogs inga 

slutsatser om huruvida förutsättningarna hemifrån med föräldrarnas påverkan kunde ha en 

förklarande del i den utvecklingen. En pedagog berättade: 

”Vi vet ju inte hur dom har det hemma men det är som jag har sagt genomgående att det har 

blivit sämre. Alltså det är ju någonting som gör att det blir sämre vad gäller fysisk aktivitet, 

just den här grovmotoriska koordinationsförmågan har blivit sämre och det skapar 

problem”- Informant nr 4 

Precis som övriga informanter var personen i citatet ovan noga med att påpeka att man som 

pedagog inte vet hur barnen har det hemma, att det är något som inte syns på förskolan. Ändå 

redogör informanten för att det är något som orsakat en försämring vad gäller barns fysiska 

aktivitetsmönster. Barnens förutsättningar hemifrån nämns tillsammans med barns försämrade 

fysiska förmåga men fortfarande är informanten försiktig med att koppla dem samman. 

Att föräldrarnas intresse och drivkraft för att aktivera sig tillsammans med sina barn blir 

avgörande för hur fysiskt aktivt barnet är var en upplevelse som flera informanter delade. En 

pedagog uttryckte: 
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”Det är väl nästan alltid så tycker jag, att man kan koppla det- om det är aktiva föräldrar att 

det är aktiva barn också”- Informant nr 2 

Att eventuella olika förutsättningar hemifrån var något som inte syntes på förskolan/skolan 

var samtliga informanter överens om. De var också överens vad gäller vikten av att 

föräldrarna informeras, involveras och engageras i förskolans/skolans verksamhet genom 

kommunikation med pedagogerna vid hämtning och lämning, föräldrabrev och föräldramöten.  

3.4.2 Stillasittande 

Barns ökade stillasittande var ett återkommande tema under samtliga intervjuer. Det fanns en 

påtaglig oro hos informanterna samtidigt som de såg förskolans/skolans potential för att styra 

utvecklingen åt andra hållet: 

”Det är så många barn idag som kommer hem och sitter still, det är TV, det är data, det är 

TV-spel och det är inte så mycket annat för vissa barn, och lika på helgerna också”- 

Informant nr 4 

Datorer, ipads, iphones, TV och TV-spel upplevdes av pedagogerna som stora konkurrenter 

om barnens tid. Ytterligare en informant hade uppmärksammat vilken stor plats datorn och 

andra tekniska prylar har hemma hos vissa familjer genom att lyssna på hur barnen pratar med 

varandra på förskolan: 

”Jag tänker att det är ju väldigt mycket stillasittande hemma hos många det hör man ju 

ibland att nu ska vi gå hem och så ska vi sitta vid datorn och jag kan tänka mig att det är 

mycket så att man kanske varvar ner med att sitta vid datorn”- Informant nr 1 

Pedagogen i citatet ovan drog en egen slutsats om hur datorn möjligtvis används som någon 

slags nedvarvning efter en lång dag.  

4.0 Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Att undersöka och utvärdera hur en intervention fungerar och vilka effekter den för med sig är 

av betydande art för såväl de berörda som för de som implementerat insatsen (Kipping et al., 

2014). Den här studien bidrar med kunskapen om hur pedagoger upplevde den 

rörelsefrämjande interventionen Röris samt hur den har bidragit till deras möjligheter att 

påverka barnens rörelseglädje och fysiska aktivitetsnivå. Studiens informanter var eniga kring 

att rörelseglädjen kunde främjas med hjälp av Röris/Mini-Röris, desto svårare upplevde de att 

uttala sig kring om och hur programmet påverkat barnens fysiska aktivitetsnivå. Anledningen 
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kan vara att rörelseglädjen enligt informanterna var så uppenbar hos barnen, att den var så 

påtaglig medan begreppet fysisk aktivitetsnivå uppfattades som svårare att ta på. Det var 

också tydligt hur rörelseglädje genomgående pratades om och benämndes i positiva ordalag 

medan fysisk aktivitetsnivå mer uppfattades som något negativt och svårt att handskas med. 

Rörelseverktyget Röris upplevdes kunna bidra med att främja, påverka och utveckla barnens 

rörelseglädje men när det kom till den mer övergripande och allmänna aktivitetsnivån var 

upplevelsen att det krävdes bredare insatser. Kipping et al. (2014) kom i sin studie fram till att 

en intervention med strävan att minska elevernas fysiska inaktivitet och öka intaget av frukt 

och grönsaker inte fick det utslag som eftersträvats. När studiens resultat diskuterades 

underströks vikten av att man i hälsofrämjande insatser bör gå en bred väg fram och inkludera 

fler faktorer för att nå önskvärt resultat. Bland annat belystes föräldrarnas involvering och 

engagemang. Förutsättningar hemifrån var under intervjuerna något av en het potatis i den 

bemärkelsen att den återupprepade gånger snuddades vid men ingen lade hela handen på den. 

Min tolkning av informanternas upplevelser är att när det kommer till barnens totala fysiska 

aktivitetsnivå är det svårt för förskolan/skolan att dra hela lasset. Precis som informanterna 

var inne på så krävs förändringar på samhällsstrukturell nivå med mer tid för idrott i 

förskolan/skolan och främjande miljöer som bjuder in till rörelse, såväl som engagemang och 

stöd hemifrån. 

Att förskolan/skolan har en viktig roll som hälsofrämjande arena och kan bidra till en 

hälsosam start i livet var samtliga informanter överens om. Det diskuterades kring hur det 

dagligen arbetades med vikten av rörelse och bra mat, och hur Mini-Röris blivit en del av 

förskolans pedagogiska verksamhet kring hälsa och livsstil. Röris/Mini-Röris upplevdes även 

ha bidragit till den pedagogiska verksamheten, då det sedan programmet infördes blivit 

naturligt att prata med barnen om rörelse och varför det är viktigt. I samstämmighet med en 

studie av Vander Ploeg et al. (2014) sågs förskolan/skolan som en arena med stor potential att 

påverka barnens intresse för rörelse, mot bakgrund av att alla barn har samma förutsättningar 

på förskolan/skolan, oberoende familjesituation. McClintick & Petty (2015) framhåller 

föräldrarnas jobbsituation och ökad skärmtid som orsaker till att barnens dagliga fysiska 

rörelse minskar, vilket gör att förskolan/skolan kan vara barnets enda möjlighet till fysisk 

aktivitet. Informanterna uttryckte en oro över barns försämrade fysiska förmågor och ökade 

stillasittande. De var försiktiga med att koppla samman denna nedåtgående trend med 

förutsättningar hemifrån, trots att de återupprepade gånger nämndes i samma mening. 

Pedagogerna berättade om sin upplevelse kring hur stillasittandet ökat när mycket tid 
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tillbringas framför skärmar av olika slag och att utomhuslek blivit allt ovanligare, något som 

även Lindeberg (2006:7) belyser. Pedagogernas oro över barnens stillasittande kan tolkas som 

en känsla av otillräcklighet då barnens skärmtid ligger utanför förskolans/skolans 

ansvarsområde, vilket i sin tur kan vara en bidragande orsak till att informanterna upplevde 

den fysiska aktivitetsnivån som svår och komplex. O´Dwyer et al. (2012) visar i sin studie hur 

föräldrarnas fysiska aktivitetsgrad utgör en stark bestämningsfaktor för barnets fysiska 

aktivitetsnivå och understryker även vikten av att barnens föräldrar involveras i skolbaserade 

interventioner. I föreliggande studie kunde en viss antydan urskiljas om att föräldrarnas 

aktivitetsgrad påverkar barnens men vikten av att föräldrarna informeras och involveras i 

förskolans/skolans verksamhet betonades desto starkare. 

Att viljan att röra sig är något som finns naturligt inneboende hos barn var något som samtliga 

informanter var eniga kring, något som även uppmärksammas i studien av Bundy et al. 

(2011). Precis som Waller (2014) betonar hur viktigt det är att bejaka barnens rörelsevilja, 

framhävde pedagogerna vikten av att ta tillvara barnens lust och intressen för att främja 

rörelseglädje och ge mersmak på fysisk aktivitet. Just det faktum att som förskola vara med 

och bidra till ett framtida intresse för rörelse och skapa en förståelse för varför det är viktigt, 

var återkommande och underströks av flera pedagoger. Samtliga informanter uttalade sig 

entusiasmerat om hur barn uttrycker rörelseglädje och det blev tydligt att pedagogerna själva 

brinner för ämnet. Björklund (2014) understryker pedagogers betydelse för barnens 

utveckling och flera av informanterna var inne på hur de som pedagoger påverkar barnen 

genom sitt egna engagemang och hur de förmedlar det till barnen. Det är intressant att 

reflektera över hur pedagogernas entusiasm för rörelse speglar hur inspirerade barnen blir att 

delta i de aktiviteter som anordnas. Pedagogerna själva menade att deras kroppsspråk är 

avgörande för vilken känsla av engagemang som förmedlas, men som en av informanterna var 

inne på så utgör förmodligen den omedvetna påverkan minst lika stor del som den medvetna. 

Intressant är att se till Friskis & Svettis beskrivning av sitt verktyg Röris och jämföra den med 

informanternas (utövarnas) svar. Föreningens syfte med programmet är att öva och utveckla 

barnens kondition, styrka, rörelse, balans, koordination, motorik, kroppsmedvetenhet och 

avslappningsförmåga (Friskis & Svettis Riks, 2015). Samtliga delar som nyss redogjordes för 

nämndes av informanterna som förbättringspunkter hos barnen sedan Röris/Mini-Röris införts 

i verksamheten.  
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4.1.1 Social Cognitive Theory 

I ljuset av Social Cognitive Theory (SCT) blev det tydligt att barnen påverkas av den fysiska 

miljö de vistas i. När det gäller innemiljön vittnade pedagogerna om betydelsen av lokalernas 

disposition och huruvida de inbjöd till lek och rörelse eller inte, ett ämne som det fanns vissa 

motsättningar kring. Ibland upplevdes lokaler som inbjöd till spontan lek som något bra, 

medan de i andra fall upplevdes som ett distraktionsmoment. Lanagan (2013) diskuterar i sin 

studie att den påtagliga ljudnivån vid rörelseaktiviteter inomhus kan vara en anledning till att 

sådana aktiviteter uppfattas som olämpliga i den specifika miljön. Vad gäller Röris/Mini-

Röris upplevdes exempelvis en gymnastikhall bli alltför stor och distraherande medan ett 

lagom stort rum i en för barnen van miljö ansågs vara mer passande. Pedagogerna var överens 

om att utemiljön erbjöd fler möjligheter till fri lek och rörelse, dessutom på både jämna och 

ojämna underlag vilket utvecklar barnens balans, koordination och motorik.  

Förutom den fysiska miljön påverkades barnen även av den pedagogiska miljön på 

förskolan/skolan, exempelvis genom att pedagogerna pratar med barnen om varför det är 

viktigt med rörelse och fysisk aktivitet. Samtliga förskolor arbetade med rörelse dagligen med 

syftet att få in rörelse i vardagen och skapa en hälsosam livsstil. SCT belyser även det 

pedagogiska faktum att man lär sig av sina egna prestationer men också genom att observera 

andra, något som enligt pedagogerna var fallet i förhållande till Röris/Mini-Röris. I enlighet 

med en studie av Lanagan (2013) som uppmärksammar vuxnas betydande roll som förebilder 

menade informanterna att barnen påverkades av den psykosociala miljön dels genom de 

vuxnas engagemang och entusiasm men även av sina kamrater, och då särskilt de mindre 

barnen som ser upp till de större och gärna imiterar dem.  

Enligt SCT är en persons self-efficacy den mest avgörande komponenten för att genomföra en 

beteendeförändring, något som förskolorna och skolan som medverkade i den här studien 

upplevs ha anammat genom sitt sätt att arbeta med en aktiv och medveten pedagogik. Self-

efficacy kan förstås som tilltro till den egna förmågan vilken baseras på tidigare erfarenheter, 

tankar och föreställningar kring det aktuella ämnet (Nutbeam et al., 2010:18-19). 

Informanterna underströk vikten av att få med sig positiva upplevelser av rörelse och fysisk 

aktivitet från förskolan och skolan eftersom det med stor sannolikhet påverkar barnets 

framtida intresse för ämnet. Både förskolorna och skolan arbetade aktivt med att stärka 

barnens självkänsla genom att uppmärksamma deras framsteg och ge beröm. Flera pedagoger 
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tyckte även att barnens självkänsla påverkats positivt sedan Mini-Röris infördes då barnen 

utvecklat sitt rörelsemönster och sin kroppsmedvetenhet.  

4.2 Metoddiskussion 

Metoden som valdes för föreliggande studie var kvalitativ forskningsansats med 

semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2002:301). Syftet med intervjuerna var att komma åt 

informanternas upplevelser av hur de använt konceptet Röris och vilken betydelse 

programmet har haft på just deras arbetsplats. Informanterna var medvetna om intervjuarens 

engagemang i Friskis & Svettis och att studien genomfördes i egenskap av student och inte på 

uppdrag av ovan nämnd förening. Hur informanternas svar kom att påverkas av den 

kunskapen är svårt att svara på men uppfattningen var att samtliga återgav sina upplevelser på 

ett ärligt vis. Det ses som en styrka att samtliga personer tackade ja till att delta efter att de 

kontaktats på telefon och informerats om studiens syfte och tillvägagångssätt. Studien belyser 

upplevelserna hos personer som utövar Röris/Mini-Röris, vilka man kan anta har en positiv 

grundinställning till fysisk aktivitet. Studien når således inte förskolor/skolor där de anställda 

inte ser rörelse och fysisk aktivitet som ett prioriterat område. Enligt Björklund & Paulsson 

(2012:62) ökar studiens trovärdighet när målgruppen är väl preciserad och frågorna är tydligt 

formulerade. I den här studien anses kriteriet med en väl avgränsad målgrupp vara uppfyllt i 

och med att de personer som intervjuades har sitt utövande av Röris/Mini-Röris gemensamt. 

För att ställa sig självkritisk till intervjuguiden bestod den av ett, i efterhand påtänkt, för stort 

antal ”hur-frågor”. När transkriberingarna tittas närmare på kan antydningar finnas på att vissa 

frågor är ledande och lotsar informanten i en bestämd riktning. Genom att ställa för många 

”hur-frågor” stänger man på ett vis dörren till alternativa svar genom att frågan ställs på ett 

sätt som gör att ett konstaterande redan är gjort (Björklund & Paulsson, 2012:62). Det ska 

dock nämnas att dessa frågor även kom till sitt rätt på flera ställen då ämnet för intervjun var 

tämligen inriktat från början.  

Tanken bakom att välja informanter i varierande ålder och kön, samt en spridning på barnens 

ålder på platsen där informanterna arbetade grundade sig i att öka studiens bredd samt att 

kunna tyda eventuella skiftningar i informanternas svar som berodde på dessa faktorer (SBU, 

2014). Dessa metodval kan bidra till att öka studiens överförbarhet, dock inte sagt att 

resultaten går att generalisera till andra skolor och förskolor som använder Röris och Mini-

Röris, men studiens bredd ökar när både män och kvinnor samt olika åldersgrupper är 

representerade (Bryman, 2002:260; SBU, 2014). Någon påtaglig skillnad i svar kopplat till 
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informanternas ålder eller kön kunde inte påvisas. Däremot kunde liknande svar ses hos de 

som arbetade med barn i samma åldersintervall där paralleller kunde dras mellan svar från de 

informanter som arbetade med barn 4-7 år och på samma sätt mellan svar från de informanter 

som arbetade med barn 1-3 år. På grund av studiens design, utformning och omfattning går 

det inte att uttala sig om några statistiskt säkerställda skillnader bland dessa två ”grupper”, 

utan det är och får vara min reflektion.  

Viss problematik kan ses i att den pedagog som utövade Röris, enbart använde vissa delar av 

programmet då det inte blir jämförbart fullt ut med övriga informanter som utövade hela 

programmet regelbundet. Det hade även varit ett alternativt tillvägagångssätt för föreliggande 

studie att välja att fokusera på endera Röris eller Mini-Röris. Intressant för framtida forskning 

hade varit att jämföra klasser som utövar Röris eller Mini-Röris regelbundet med klasser som 

inte använder eller har varit i kontakt med verktyget Röris, med syftet att undersöka hur 

upplevelserna hos personalen skiljer sig åt.  

4.3 Sammanfattande slutsats 

Att förskolan/skolan har en viktig roll som hälsofrämjande arena och kan bidra till en 

hälsosam start i livet var samtliga informanter överens om. Vikten av att koppla ihop rörelse 

med glädje var ett genomgående tema under intervjuerna. Informanterna underströk vikten av 

att glädjen finns närvarande för att rörelseaktiviteterna ska ge mersmak och bidra till att skapa 

ett framtida intresse för fysisk aktivitet. I förhållande till Röris/Mini-Röris tyckte sig 

informanterna se en förbättring främst vad gäller rörelseglädjen men upplevde barnens fysiska 

aktivitetsnivå som mer komplex och svårare att få en uppfattning om.  

I förhållande till SCT har studien belyst miljö, självkänsla och förebilder. Det framkom att 

förskolarna/skolan jobbar med flera olika pedagogiska strategier för att skapa hälsosamma 

vanor hos barnen, där Röris/Mini-Röris är en inkluderad del. Det blev tydligt hur pedagogerna 

brinner för ämnet rörelseglädje samtidigt som de också upplevde att det behövs strukturella 

förändringar för att påverka barnens fysiska aktivitetsnivå samt att föräldrar involveras och 

engageras. Det blev dock tydligt i intervjuutsagorna att informanterna såg hur barnens fysiska 

aktivitetsnivå kunde påverkas indirekt genom den rörelseglädje som fanns så påtagligt 

närvarande. Pedagogernas uppfattning var att positiva upplevelser kring rörelse på kort sikt 

kan bidra till en förbättrad fysisk aktivitetsnivå på lång sikt. 
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Bilaga 1 

Följebrev 

Hej, 

Vi pratades vid i telefon om ett intervjutillfälle, här följer ett brev med mer ingående 

information om studiens innehåll för Din vetskap.  

Jag heter Ida Danielsson och är student vid Mittuniversitetet i Sundsvall, jag går mitt tredje år 

på programmet Folkhälsa, samhälle och projektledning som ges på distans från campus 

Sundsvall. Sista vårterminen är här och den ägnas åt att skriva C-uppsats inom ämnet 

folkhälsovetenskap. Ämnet för min uppsats är Röris, utbildningen och rörelseverktyget som är 

framtaget av Friskis & Svettis. Mitt syfte har ambitionen att undersöka hur personal i 

förskole- och lågstadieklass upplever sina möjligheter att främja barnens rörelseglädje och 

påverka deras fysiska aktivitetsnivå med hjälp av rörelseverktyget Röris.  

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av individuella intervjuer som kommer att utföras 

av mig, ingen annan kommer att närvara. Intervjun tar ca 45 min och jag kommer att ställa 

frågor om Röris-utbildningen med koppling till den pedagogiska verksamheten på Din 

arbetsplats, som Du sedan kommer att få berätta fritt kring. Om Du ger ditt samtycke kommer 

intervjun att spelas in. Den inspelade intervjun kommer sedan att transkriberas av mig som 

student. Det inspelade och det transkriberade materialet kommer endast att vara tillgängligt 

för mig och i viss mån för min handledare. Efter examinering kommer inspelningen att 

raderas och göras otillgänglig.  

Det är naturligtvis frivilligt att delta. Om Du under intervjuns gång vill avbryta har du rätt att 

göra det när som helst utan att behöva ange anledning till avbrottet och då kommer intervjun 

inte att användas i studien. Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och uppsatsen 

kommer att skrivas på ett sådant sätt att din eller elevernas/barnens identitet inte kommer att 

kunna identifieras.  

Tack för Din tid, 

Med vänlig Hälsning, Ida Danielsson 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Student: Ida Danielsson   

Handledare: Klara Johansson    
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Bilaga 2 

Intervjuguide: 

1. Hur ser du på skolan/förskolan som en arena för att skapa hälsosamma vanor? 

 

2. Berätta din upplevelse av Röris-utbildningen 

 

 

3. Hur svarade Röris-utbildningen mot dina förväntningar? 

 

4. Hur har Röris-utbildningen bidragit till den pedagogiska verksamheten? 

 

 

5. Berätta dina upplevelser om barns rörelseglädje 

 

6. Berätta dina iakttagelser av barnens upplevelser av Röris 

 

 

7. Hur anser du att Röris påverkar barnens rörelseglädje?  

 

8. Hur upplever du att du som Röris-utbildad pedagog påverkar barnens rörelseglädje?  

 

 

9. Hur ser du på ditt engagemang kring Röris? 

 

10. Hur tror du att barnens engagemang påverkas av personer de ser upp till? 

 

 

11. Hur tänker du kring barns förutsättningar för fysisk aktivitet? Stöd hemifrån? 

 

12. Hur tänker du kring rörelseglädje i förhållande till barnens självkänsla? 

 

 

13. Hur tror du att Röris i förskolan/skolan kan påverka barnens fysiska aktivitetsnivå? 

 


