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Sammanfattning 

Bakgrund: Cirka en fjärdedel av barnen i Sverige är överviktiga. I dagens moderna samhälle 

har barn stor tillgång till exempelvis TV och surfplatta vilket leder till många stillasittande 

aktiviteter som kan orsaka ohälsa. Syfte: Att undersöka förskollärares upplevelser kring hur 

de i dagsläget arbetar med förskolebarns hälsa med särskilt fokus på kost och fysisk aktivitet i 

förskolan. Metod: En intervjustudie med kvalitativ ansats. Ett framarbetat frågeformulär med 

öppna frågor användes och resultatet analyserades sedan med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys och presenterades senare i teorigenererade teman. Urvalet bestod av sex 

förskollärare i en större stad i Sverige. Resultat: Av de 18 tillfrågade förskollärarna deltog 

sex stycken i vår intervjustudie. Slutsats: Det är viktigt att grunden för en god hälsa lärs in 

redan i tidig ålder. Förskolan blir i detta sammanhang inflytelserik av den anledningen att 95 

% av Sveriges barn i åldern 1-5 spenderar en stor del av sin tid i förskolan. Både fysisk 

aktivitet och bra kost bidrar på många sätt till en god hälsa. Intervjustudien visar att 

förskollärarna ser på hälsa som ett brett begrepp där flera aspekter ingår och att deras 

inställning och syn på fysisk aktivitet och kost har betydelse för främjandet av barns hälsa. De 

förskolor som förskollärarna representerar uttryckte att de arbetar med hälsa på olika sätt fast 

med samma mål, där målet är att barnen ska nå god hälsa. 
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1. Inledning 

Vårt intresse för denna studie dök upp redan under kursen “Rörelse och hälsa i förskolan” i 

termin 3 på förskollärarprogrammet. Vi har sedan dess funderat på vad vi skulle kunna skriva 

vårt examensarbete om med inriktning mot hälsa. Vi blev övertygade när det på SVT:s 

nyheter (Gävleborg, 2015-09-23) nämnde att en fjärdedel av Sveriges barn är överviktiga och 

i vissa fall är det så allvarligt att det är skadligt för barns hälsa. Under hela människans 

existens har rörelse och fysisk aktivitet ingått i vardagen, men i och med de förändringar, 

konstruktioner och uppfinningar som skett i samhället, har fysisk aktivitet minskat. I dagens 

moderna samhälle har barn stor tillgång till exempelvis TV och surfplatta vilket leder till 

många stillasittande aktiviteter som kan orsaka ohälsa. Enligt Magnusson och Ljungkrona-

Falk (2013, s.73) har dessa samhälleliga förändringar skapat problem. Att främja hälsa och 

förebygga ohälsa har fått alltmer uppmärksamhet idag, det dyker upp allt ifrån kostråd till 

varningar i media om vad inaktivitet kan föra med sig för konsekvenser (Osnes, 2012, s. 19-

20). Vi som blivande förskollärare kommer inom en snar framtid att behöva förhålla oss till 

dessa hälsobudskap och varningar i media samtidigt som vi i vår professionalitet vill främja 

förskolebarnens hälsa. Vi vill med denna studie titta på förskollärares upplevelser kring 

arbetet med hälsa i förskolan.  

 

  



 

2 
 

1.1 Bakgrund  

Det är inte enbart individen som bär ansvaret för hälsan utan hela samhället, ett samhälle som 

förskolan ingår i, anger Eiben och Magnusson (2013, s.90). Det är av stor vikt att förskolan 

tar det ansvar den har gentemot barns rättigheter till god hälsa (Barnkonventionen, 2009). I 

och med införandet av TV:n och datorn har det i hemmet blivit alltmer vanligt att ägna sig åt 

mer stillasittande aktiviteter såsom datorspel och TV-spel (Lindgren, Eriksson, 2010, s.231). 

Planering av aktiviteter i förskolan behövs därför i större utsträckning än tidigare för att 

minska inaktiviteten hos förskolebarn. I och med förskolans planerade verksamhet är den en 

viktig arena för att få barn till att utföra fysisk aktivitet. I förskolan kan pedagogerna erbjuda 

en trevlig och rofylld måltidssituation och olika fysiska aktiviteter för barnen vilket kan 

förebygga de negativa effekter som för mycket inaktivitet kan föra med sig (Osnes, 2012, s. 

19-20). En faktor till att barn behöver få erfarenheter av fysisk aktivitet är för att de i 

framtiden ska kunna ha en förmåga att delta i sociala aktiviteter som gynnar en god hälsa 

(Grindberg, Langlo Jagtöien, 2000, s.22). För att barnen ska orka vara delaktiga under hela 

dagen är fysisk aktivitet och bra kost väsentligt i förskolan, det gynnar även barnens 

inlärningsprocess (Livsmedelsverket, 2010, s. 3). Beteenden och vanor är inte medfött och på 

så sätt har förskolan möjlighet att grundlägga goda vanor. Dåliga vanor kan därför ersättas av 

beteenden som gynnar hälsan (Hallberg, 2010, s.13). 

 

Det har generellt sett blivit allt vanligare i dagens samhälle att sitta framför TV:n, datorn eller 

surfplattan. Genom att förebygga ohälsa tidigt under barnens första skolår med hjälp av ökad 

fysisk aktivitet och en god kosthållning kan således folksjukdomar som övervikt, hjärt- och 

kärlsjukdomar och diabetes förebyggas. Vilket kan bli en långsiktig vinst för barnet själv som 

vuxen individ men även för samhället i stort (Hillman, 2010, s.182, Huitfeldt m.fl, 1998, 

s.13). Barn som utvecklar övervikt löper större risk att också drabbas av och bibehålla 

diagnoser som till exempel diabetes senare i livet, därför är det viktigt att diagnoser tas på 

allvar (Magnusson, Ljungkrona-Falk, 2000, s.82). I och med att 95 % av Sveriges barn går i 

förskolan är det väsentligt att redan i tidig ålder fokusera på barns hälsa. Genom att i 

förskolan ge barnen möjlighet till en god fysisk, psykisk och social hälsa ökar chansen till en 

god livsstil även i vuxen ålder. Förskolan har möjlighet att bidra till en god hälsa för barn och 

deras välbefinnande genom hela livet (Huitfeldt m.fl, 1998, s.19, Wikland m.fl, 2010, s.7). Att 

främja sunda matvanor och fysisk aktivitet i förskolan finns det begränsad forskning om, det 

är därför viktigt att uppmärksamma detta ämne för att kunna undvika ohälsa som till exempel 

övervikt bland barn i förskolan och för att grunden till barns välmående och hälsa ska bli god 
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(Sharma, Chuang, Hedberg, 2013, s.13). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares upplevelser kring hur de i dagsläget 

arbetar med förskolebarns hälsa med särskilt fokus på kost och fysisk aktivitet i förskolan.  

 

1.3 Frågeställningar  

Vad anser förskollärarna att kost och fysisk aktivitet har för påverkan på barn?  

 

På vilket sätt uttrycker förskollärarna att de arbetar med hälsa i förskolan? 
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2. Litteraturöversikt 

Nedan kommer vi att redogöra för det vi funnit som relevant litteratur i förhållande till vad vi 

ska undersöka. Detta presenteras i fyra teman: Hälsa, kost, fysisk aktivitet samt övervikt. 

2.1 Hälsa  

 

2.1.1 Definitioner på hälsa  

Generellt sett är hälsa ett brett begrepp som innefattar många aspekter och har olika betydelse 

beroende på bakgrund och förutsättningar (Hillman, 2010, s.12). World Health Organization 

(WHO, 2006, s. 1) definierar hälsa som; 

 

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity”  

 

I likhet med denna syn på hälsa anger Gustafsson (2009, s.28-29) en definition på hälsa, där 

hälsa innebär goda förhållanden med närstående, barns förmåga till att leka, individens 

potential till att arbeta samt även till att kunna känna förtroende till vår omgivning och till en 

själv. Gustafssons bestämmelse på hälsa utgår från att olika ändamål ska fungera för att hälsan 

ska ses som funktionell. För att inte känna brist av något menar Almvärn och Fäldt (2001, 

s.27) att hälsa bibehålls bäst genom att vi får våra behov tillfredsställda. De lyfter fram fysisk 

hälsa som definieras som en välfungerande kropp som sköter sig själv, men kroppen behöver 

en hel del faktorer för att fungera som den ska. Kroppen behöver till exempel föda, luft och 

vatten samt även aktiviteter och vila, detta för att kroppen ska bevara sin hälsa på ett optimalt 

sätt (Almvärn, Fäldt, 2001, s.28-29). Almvärn och Fäldts definition av hälsa appliceras i 

denna studie och kommer således inte fokusera på barns psykiska och sociala hälsa, men 

dessa ämnen kommer beröras. 

 

2.1.2 Hälsoarbete i förskolan  

Fysisk aktivitet lyfts fram som en av de viktigaste hälsoaspekterna som förskolan kan erbjuda 

barnen. Utemiljön har en stor inverkan på barns möjlighet till rörelse, där pedagogerna kan ha 

inflytande över hur utemiljön ska formas enligt Osnes m.fl. (2012, s.155). En annan viktig 

aspekt för att främja barns hälsa i förskolan är att barnen själva får vara med och bestämma 

över verksamhetens innehåll (Osnes m.fl, 2012, s.41). Barnen kan ges möjlighet till mer 

inflytande genom att till exempel få bestämma lekar, när barnen är delaktiga påverkar de sin 
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egen hälsa. Inflytande kan även ges genom vad barnen själva uttrycker att de känner behov av 

och inte pedagogernas föreställningar om barnens behov (Nilsson, 1996, s.120). Hur 

pedagogerna arbetar med barns hälsa i förskolan ser olika ut från förskola till förskola. Allt 

ifrån att någon expert, som till exempelvis en hälsopedagog eller dietist, kommer till 

förskolan, till att pedagogerna arbetar med frågorna kring hälsoarbete på egen hand (Nilsson, 

1996, s.108). För att barn ska utvecklas, vara delaktiga och lära sig behöver de få fysiska 

nödvändigheter såsom mat, vila, rörelse och sömn tillfredsställda (Björck-Åkesson, 2014, 

s.23).  

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010, s.8,14) är ett styrdokument och ligger som 

grund för alla förskollärares arbete. Den anger förskollärares, arbetslagets samt 

förskolechefens ansvar gentemot att arbetet sker i överensstämmelse med målen i läroplanen. 

Den har som funktion att vara ett verktyg för pedagogernas arbete med barns utveckling och 

lärande. Läroplanen för förskolan uppger ett fåtal aspekter kring fysisk hälsa; 

 

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”  

(Lpfö 98, rev. 2010, s.10) 

 

“Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd 

och stimulans i sin motoriska utveckling” (Lpfö 98, rev. 2010, s.11). 

 

2.1.3 Förskolans påverkan på barns hälsa  

I Sverige är det skolplikt för grundskolan men detta gäller inte i förskolan, ändå går uppemot 

95 % av alla barn i åldern 1-5 i förskolan (Wikland m.fl, 2010, s.7). Eftersom det är en stor 

mängd barn som vistas i förskolan ger det en möjlighet för pedagogerna att påverka flera 

barns hälsa. Det barnen lär sig i förskolan tar de med sig hela livet, det är därför viktigt att de 

inte får med sig negativa kunskaper och erfarenheter om hälsa. Förskolan har möjligheten att 

lära barnen om hälsa, det vill säga kunskap om vad som påverkar hälsan positivt och negativt 

(Härnell, 2009). 

 

Förskolan kan ge en ökad förståelse för vikten av att värna om god hälsa. Genom att diskutera 

med barnen om vad bra hälsa innebär, erbjuda bra kost och olika aktiviteter som ger barnen 
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möjlighet till fysisk aktivitet kan deras hälsa förbättras. Förskolan kan exempelvis se till att 

barnen får mat så det räcker, att de får en lugn måltidssituation samt att alla barn ska känna sig 

trygga. De kan även erbjuda frukt, grönsaker och dryck, som till exempel vatten eller mjölk, 

till barnen (Härnell, 2009). För att få barn att förstå vikten av att värna om sin hälsa är det en 

förutsättning att utgå ifrån barns tidigare kunskaper om hälsa. Alla människor, likaså barn, 

skapar sin egen uppfattning om något. Persson (2012, s.7) nämner några viktiga aspekter som 

goda tecken på god hälsa; ”Aktiva, delaktiga och engagerade i samspel med vuxna och andra 

barn”. Persson lyfter även fram en annan viktig faktor för att främja barns hälsa, som handlar 

om det pedagogiska förhållandet mellan pedagoger och barn i förskolan. Hur pedagogerna ser 

på hälsa påverkar barnens syn på hälsa. En individs personliga åsikter påverkar även andra 

(2012, s.27). Enligt Wikland m.fl. (2010, s.12) känner pedagogerna, i författarnas studie, 

behov av att få ett underlag till ett professionellt förhållningssätt. Detta för att påverka barnens 

inställning till deras hälsa på ett positivt sätt. 

 

Två sätt att arbeta med hälsa i förskolan kan vara att barnen ofta får röra på sig, eller att 

samtala med barnen om hälsa vid fruktsamling och lunch (Obeng, 2011, s.146-147). Det är 

även viktigt att det sker ett samarbete med föräldrarna om barnens hälsa för att förhindra 

ohälsa (Obeng, 2011, s.146). Även Magnusson och Ljungkrona-Falk (2013, s.71) tar upp 

förskolans betydelse för barns hälsa, eftersom barnen spenderar en stor del av deras vakna tid 

i förskolan. Författarna nämner i likhet med Obeng, att de tillvägagångssätt förskolan 

använder för att främja barns hälsa, kan framgå även för familjen och vårdnadshavare för att 

de ska kunna utveckla sina tankar kring hälsa.  

 

Hälsa kan främjas genom att inneha tilltro till sin egen förmåga, äta och motionera på ett sätt 

som gynnar en själv optimalt samt ha goda sociala relationer anger Huitfeldt (1998, s.23). 

Genom att uppnå dessa faktorer kan ens egen hälsa främjas. Att lära barnen om vad som är 

bra kost och vad som är bra motion kan ge dem en större förståelse för hur de kan påverka sin 

egen hälsa (Huitfeldt m.fl, 1998, s. 24). För att nå positiva förändringar inom hälsa, ligger 

fokus på att inrikta sig på barn och unga för att stärka medborgarnas hälsa. Att främja en god 

hälsa gynnar inte enbart individen utan hela samhället, det påverkar hela samhällets 

välbefinnande (Gunnarsson, 2015, s.34-35).  
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2.2 Kost  

 

2.2.1 Vad är kost till skillnad från mat? 

Mat definieras enligt Adamsson (2001, s.8) som livsmedel, vilka är uppbyggda av olika 

näringsämnen, med innehåll av exempelvis kolhydrater, fett, protein, vitaminer och mineraler 

samt vatten som bidrar på olika sätt till kroppen. Kost däremot beskrivs som ett begrepp inom 

hälsa, där kostvanorna har betydelse. Rätt kost är en utgångspunkt för god hälsa, det kan 

också ha en motsatsverkan, där hälsotillståndet kan försämras negativt då kosten är bristande. 

För att kosten inte ska vara bristande behöver vi få i oss olika näringsämnen som kroppen 

behöver (Socialstyrelsen, 1990, s.14-15). Begreppet kost kommer att appliceras i detta arbete. 

 

2.2.2 Måltidssituationens betydelse  

Historiskt sett var barnen i förskolan mer delaktiga i det som rör måltiden förr i tiden. Barnen 

fick hjälpa till med allt från att duka och laga mat till att lära sig hur mat köps in och hur 

maten ska förvaras. Även idag uppmuntras förskolorna till att involvera barnen i köket (Sepp, 

2015, s.48-50). Livsmedelsverket (2015) anger att det är upp till förskolan att bestämma hur 

mycket barnen ska delta i köket och att det inte finns några lagar som motsäger sig det. 

 

En studie (Stockholm Obesity Prevention Project, i Härnell, 2009) som genomfördes i 

Stockholm har visat att nyttigare luncher och förbud mot onyttigheter som godis, glass och 

läsk i skolor minskar risken till att barnen blir överviktiga. Studiens resultat var att övervikt 

bland barnen minskade i de skolor studien genomförts, medan övervikt i andra svenska skolor 

hade ökat (Härnell, 2009). I Sverige finns det lagar som säger att barn i förskolan måste 

erbjudas mat (SFS 2010:800). Härnell (2009) anger att Livsmedelsverket har skrivit råd som 

alla förskolor och skolor kan ta del av som bygger på de svenska 

näringsrekommendationerna. Råden kan vara till hjälp när förskolorna planerar maten till 

barnen för att de ska få i sig de näringsämnen de behöver. Råden säger till exempel att de bör 

införas mer frukt och grönt och mindre mättade fetter. Måltiden är en utmärkt tid under dagen 

då lärande kan ske, men trots detta är utbildning gällande måltider i förskolan begränsad. 

Under måltidssituationen kan både finmotoriskt lärande ske men även till exempel lärandet 

om vart köttet kommer ifrån (Brunosson, 2012, s.5-6). Måltiden är en given del av 

verksamheten, och därför kan även kokerskan dras nytta utav. Genom samtal med kokerskan 
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får barnen lära sig om kryddor, ingredienser och annat som används i köket, på så sätt ökar 

lärandet kring smak och kännedom om olika livsmedel (Brunosson, 2012, s.10). Om 

barndomen präglas av dåliga matvanor finns det även risk att det blir en långsiktigt beteende 

som påverkar hälsan negativt (Lindgren, Eriksson, 2010, s.230). 

 

Måltidssituationen i förskolan kan bidra på flera sätt till barnens kunskapsutveckling. Genom 

samtalet kan barnen utveckla sitt språk och de kan få lära sig om olika livsmedel. Måltiden är 

för pedagogerna ett tillfälle då diskussion kan ske med barnen om vart maten kommer ifrån 

och hur maten ser ut i andra länder. I de fall där det finns barn med allergier eller annan kost 

vid bordet kan tillfället tas till vara på och diskussioner kring varför det finns olika mat på 

bordet kan uppstå. Dessa tillfällen gör att barnen kan lära sig mer om matvanor i andra 

kulturer samt att de lär sig om matens ursprung. Det är inte endast samtalet vid bordet som är 

viktigt lärande för barnen. Under måltiden lär de sig även samspel, turtagning, bordsskick och 

de får även öva sin finmotorik. För att det ska blir en pedagogisk måltid där inlärning sker 

krävs det en aktiv pedagog som är en förebild i allt som sker kring måltiden. När pedagogen 

själv äter samma mat som barnen uppmuntras barnen till att äta, men det är viktigt att barnen 

aldrig blir tvingade till att äta maten. När pedagogen talar om maten skapas ett intresse för 

mat hos barnen (Livsmedelsverket, 2010, s. 20). 

 

Det finns ofta regler som barnen måste följa vid matbordet, detta kan vara svårt för vissa barn, 

som att till exempel sitta still eller smaka på all mat. Att bli tillsagd av pedagogerna kan ofta 

ge barnen en negativ känsla kopplad till mat. Sepp (2015, s.52) anger att enligt 

Livsmedelsverket bör matsituationen ge barnen en positiv inställning till mat och de sociala 

samspel som sker vid måltiden. Under måltiderna i förskolan ska miljön vara gemytlig och 

rofylld, där barnen ska få tillräckligt med tid för att avsluta sin måltid. Den maten vi får lära 

oss äta när vi är barn kan vara mat vi fortsätter att äta när vi är vuxna, att förskolan presenterar 

en stor variation av mat för barnen kan därför vara viktigt att tänka på när matsedeln planeras 

(Wikland, 2010, s. 9) Att ge barnen tid att vid upprepade tillfällen smaka på en ny maträtt, 

servera ett stort utbud av grönsaker, samt se till att matsituationen utspelar sig på ett trevligt 

sätt, är viktiga faktorer till att barnen ska lära sig att äta olika livsmedel (Centrum för 

folkhälsa, 2008, s. 6).  

 



 

9 
 

2.2.3 Förskolans betydelse för måltidssituationen  

Förskolan har ett ansvar att erbjuda barnen näringsrik mat. Om barnen går heltid i förskolan 

måste de få i sig 75 % av sitt dagliga näringsintag i förskolan. Måltidssituationer i förskolan 

ingår i verksamheten och som alla barn är delaktiga i, ändå saknas ofta kompetens från 

pedagogernas sida kring vikten av måltiden för barnen (Sepp, 2015, s.47). Måltidssituationen 

mellan barn och pedagogerna påverkar barnens utformning av matvanor. För att förmedlingen 

av goda matvanor ska ske på ett betydelsefullt sätt är det en fördel att pedagogerna är utbildad 

(Mcbride, Dev, 2014, s.36).  

 

Pedagogerna har en viktig roll vad gäller samspelet med barn vid måltider, här har de 

möjlighet att forma barns födointag och hälsosamma matvanor. Mcbride och Dev (2014, s.37) 

anger att intervjuade förskollärare beskriver måltiden som en av de svåraste delarna av 

verksamheten eftersom de då känner att de har svårt att tydliggöra barnens behov. Att veta när 

barnen är hungriga och hur mycket mat barnen ska serveras, menar pedagogerna är svårt att 

avgöra. Genom att samtala med barnen kan pedagogerna hjälpa dem att känna igen signaler 

för hunger och mättnad, därmed kan barnen själva avgöra när de är mätta. Något som bör 

undvikas vid måltider är att pressa barnen till att äta, vuxna har en förmåga att kontrollera 

vad, hur mycket och när barnen äter. Detta beteende har, under en längre period, en negativ 

inverkan på barnens vikt och matvanor (Mcbride, Dev, 2014, s.38). Genom en pedagogisk 

måltid, då pedagogerna sitter ned och äter tillsammans med barnen, kan pedagogerna 

uppmuntra till att prova ny kost. Detta för att barn ofta är villiga att äta den mat som de ser 

vuxna äta. Förskollärare måste även ha tålamod, barn lär sig så småningom att tyda signalerna 

för mättnad och hunger och därmed ta rätt mängd mat, låt därför barnen ta mat själv för att de 

ska lära sig. Förskollärare kan förmedla till barnen vikten av att äta hälsosamma livsmedel, 

och ha förståelse över att barn inte alltid accepterar maten direkt, barnen kan erbjudas samma 

mat om och om igen (Mcbride, Dev, 2014, s.40-41). 

 

Pedagogernas förhållningssätt och attityd till mat och matvanor kan ha betydelse för hur barn 

uppfattar matsituationen. För att de ska uppstå ett optimalt lärande krävs det att förskollärare 

för diskussioner kring hur de ska arbeta med kost och fysisk aktivitet (Wikland m.fl, 2010, 

s.11). Det är viktigt att poängtera att det är inte endast är pedagogerna som bär ansvarat för 

måltidsverksamheten och utevistelsen, de som är med och påverkar är till exempel 

kökspersonal, föräldrar och beslutsfattare i kommunen (Wikland m.fl, 2010, s.10). 
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2.3. Fysisk aktivitet  

 

2.3.1 Definition av rörelse och fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet definieras som all rörelse som sker enligt Osnes m.fl. (2012,s.87-88, 98). De 

beskriver rörelse som en medveten handling, ett “samspel mellan nerv och muskel”. Det 

skulle kunna vara en vinkning eller att föra gaffeln mot munnen. Författarna skiljer på fysisk 

aktivitet och kroppslig lek, där kroppslig lek är det som barnen själv definierar som lek. 

Fysisk aktivitet är inte endast den lek som sker i förskolan utan kan även vara att gå på 

utflykt, när barnen klättrar upp i en stol eller när de kryper runt på golvet. Nowicka och 

Flodmark (2006, s.79) beskriver fysisk aktivitet som; “all form av rörelse som innebär ökad 

energiförbrukning”. Hallberg (2010, s. 20) ger en liknande definition där fysisk aktivitet 

framställs som kroppslig rörelse, där kroppen och pulsen går från viloläge till att vara aktiv. 

Det som skiljer rörelse med fysisk aktivitet är att under en fysisk aktivitet sker en pulsökning 

och ökad energiförbrukning. Nowicka och Flodmarks definition på fysisk aktivitet är den 

definition som appliceras i denna studie.  

 

2.3.2  Fysiska aktiviteters inverkan 

Det finns flera positiva aspekter med fysisk aktivitet. Reunamo m.fl. (2013, s.32) nämner att 

barn behöver fysisk aktivitet, och då i ett stort utbud, för att utveckla sin grundläggande 

motorik. Barn som är fysiskt aktiva från det att de är små får ökad möjlighet till att fortsätta 

vara fysiskt aktiva även när de är vuxna. Barn som är fysiskt aktiva har även visat sig ha 

enklare för inlärning. Vissa barn får inte möjlighet till fysisk aktivitet hemma, även fast deras 

fysiska aktivitet i tidig ålder har en stor inverkan på hela deras liv, det är därför angeläget att 

utföra fysisk aktivitet i förskolan (Rossin- Slater s.35). För att barn ska utvecklas på bästa 

möjliga sätt så bör de, enligt statens folk hälsoinstitut, vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter 

varje dag (Nowicka, Flodmark, 2006, s.80). Barns grundliga utveckling är beroende av rörelse 

och även Magnusson och Ljungkrona-Falk (2013, s.78) tar upp att 60 minuters fysisk aktivitet 

är det som rekommenderas för barns utveckling. Fysisk aktivitet ska framförallt handla om att 

gynna hälsa och välbefinnande, detta är vad som kan ligga i fokus och att det inte ses som ett 

tävlingsmoment (Grindberg, Langlo Jagtöien, 2000, s.10).  
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Under barnens tidiga år är de väldigt motoriska av egen vilja och har lätt att ta till sig nya 

färdigheter. De kunskaper barnen får redan i tidig ålder sitter kvar under hela livet, därför är 

det viktigt att investera i att barnen får möjlighet att röra på sig mycket och ofta (Huitfeldt 

m.fl, 1998, s.19). För att barnen ska kunna utvecklas socialt, psykiskt och fysiskt kan fysisk 

aktivitet vara till stor nytta. Genom fysisk aktivitet ges möjlighet att lära känna sig själv och 

genom fysisk aktivitet med andra byggs sociala relationer. Att röra sig utgör därför en grund 

för barnens livslånga lärande. Går barnen miste om den rörelseberedskap de får i tidig ålder 

kan det hämma deras senare utveckling. Det är därför angeläget att barn får från tidig ålder 

röra på sig för att det ska gynna deras fortsatta livsutveckling och livskvalitet (Huitfeldt m.fl., 

1998, s. 21; Nowicka, Flodmark, 2006, s.82). 

 

2.3.3 Förskolans inverkan på fysisk aktivitet  

Vygotskijs begrepp proximal utvecklingszon är ett begrepp som även har inverkan på fysisk 

aktivitet (Evenshaug, Hallen, 2001, s.136-137). Den proximala utvecklingszonen innebär att 

barns tidigare kunskaper möts av pedagogernas kunskaper och lärande sker (Säljö, 2011, s. 

167, 171). Barnets personliga färdigheter blir en utgångspunkt för aktiviteten som kan läggas 

på en lagom nivå för att det inte ska bli för stor utmaning för barnet eller att barnets 

utveckling hämmas på grund av att förskolläraren vägleder barnet för mycket (Reunamo m.fl, 

2013, s.33,40). Ibland kan det vara svårt för en förskollärare att ge barnen lämpliga 

utmaningar eftersom barnen befinner sig på olika steg i den motoriska utvecklingen 

(Grindberg, Langlo Jagtöien, 2000, s.130). Att pedagogerna planerar och utför fysisk aktivitet 

är bra, men det är viktigt att tänka på att personlen inte är den enda leverantören av fysisk 

aktivitet, barnen måste ges plats till att själva ansvara för sin egen hälsa för att de ska lära sig 

grunderna för en hållbar livsstil (Reunamo m.fl, 2013, s.45). För att en fysisk aktivitet ska 

kunna genomföras på ett optimalt sätt krävs det planering och organisering samt att någon i 

arbetslaget får rollen som ledare och ansvarar därmed för att målen för aktiviteten uppnås 

(Grindberg, Langlo Jagtöien, 2000, s.124-125).  

 

Barn utvecklas inte enbart genom litterär lärdom utan att fysiska och praktiska moment i 

barns vardag är minst lika väsentligt uttrycker Grindberg och Langlo Jagtöien (2000, s. 12). 

Att känna en drivkraft till att vilja röra på sig och utöva fysiska aktiviteter är en stor fördel, att 

barnen känner motivation gör att processen blir enklare. Josefsson och Lindwall (2010, s.212) 

lyfter fram “samarbete, individuell inlärning, jämförelse med den egna prestationen samt 

valmöjligheter” som är några aspekter att ta hänsyn till för att få barn motiverade. Att 
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förskollärarna utnyttjar tiden i förskolan till fysisk aktivitet med barnen är gynnsamt, det 

måste finnas tid och plats för detta av flera anledningar, dels för att barnen spenderar tid i 

förskolan under dagtid då det är ljust ute samt att barnen är utvilade och redo att ta sig an den 

planerade verksamheten (Grindberg, Langlo Jagtöien, 2000, s.80). 

 

2.3.4 Förskolans utemiljö  

En bra förskolegård ska innehålla olika terränger, stor yta för rörelse och träd och buskar för 

barnen att leka vid. Det ska även finnas ett staket som skyddar barnen från omgivande trafik 

för barnens säkerhet (Wikland, 2010, s. 10). Att gå på utflykt till närliggande grönområden 

ingår i många förskolors verksamhet, detta har visat sig vara positivt för barns hälsa och 

välbefinnande, av den anledningen att deras utelek gynnas (Persson, 2012, s.25). För att 

barnen ska få bästa stimulansen under sin motoriska utveckling räcker det inte med de 

möjligheter en förskolegård kan erbjuda. Då det idag blivit mer vanligt med att ta bussen eller 

bilen till förskolan, behöver barnen få gå på utflykter och röra sig mellan olika platser för att 

de inte ska gå miste om de positiva effekter den fysiska aktiviteten för med sig (Faskunger, 

2008, s.6). 

 

2.4 Övervikt 

En definition av övervikt går att finna i vårdguiden; 

 

 ”Om kroppen regelbundet lagrar mer fett än man gör av med blir man överviktig” 

(Jansson, 2012) 

 

Denna definition av övervikt appliceras i denna studie. Kraftig övervikt har etablerats sig i 

stora delar av världen och är idag ett problem, det berör inte enbart individen utan hela 

samhället. Övervikt leder till sämre hälsa och därför måste det hittas lösningar på problemet 

(SBU, 2005, s.25). På 20 års tid har barn med övervikt ökat med 100 %. I de familjer som är 

mer socioekonomiskt utsatta har det visat sig att det skett störst ökning av övervikt, och i 

familjer som har det bättre socioekonomiskt har ökningen inte vart lika stor (Härnell, 2009). 

För att förhindra övervikt hos barn behövs inte deras matintag minskas, istället kan maten de 

äter ersättas med bättre varor. Barns intag av sötsaker och mättade fetter borde minskas och 

deras intag av nyckelhålsmärkta varor ökas. Under måltiden kan vatten och mjölk erbjudas 

istället för sötade drycker (Livsmedelsverket, 2010, s. 4). 
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2.4.1 Konsekvenser av övervikt  

Övervikt är inte enbart en följd av individuella faktorer utan sociala, kulturella och 

miljömässiga faktorer påverkar också. Bristande kost, frånvaro av fysisk aktivitet samt 

stillasittande är tre delar som kan leda till övervikt. Förskolor kan därför i ett tidigt skede 

lägga grunden till barns syn på kost, fysiskt aktivitet och inaktivitet, samt forma deras 

beteende för att övervikt inte ska uppstå (Sharma, Chuang, Hedberg, 2013, s.12). Vad som 

även kan orsaka övervikt är om jämnvikten mellan intaget av mat och fysisk aktivitet är för 

asymmetrisk (Nowicka, Flodmark, 2006, s.24). En grundläggande utgångspunkt vad gäller 

barns vikt är att den energi som går in ska också gå ut genom förbränning, i form av rörelse 

(Magnusson, Ljungkrona-Falk, 2013, s.71). En annan orsak till att övervikt kan uppstå är 

stress, framförallt vid måltiderna. Att stressa vid måltiderna kan innebära att känslan av 

naturlig mättnad försvinner, samt att signaler som kroppen skickar ut kan bli svåra att 

tyda (Magnusson, Ljungkrona-falk, 2013, s.70, 80).  

 

Varför det är viktigt att fokusera på barns hälsa är dels för att överviktiga barn kan drabbas av 

livshotande konsekvenser i form av olika typer av sjukdomar (Nowicka, Flodmark, 2006, 

s.33). Barn som är överviktiga ligger i riskzonen att utveckla sjukdomar som astma eller 

diabetes, de kan även få sömnsvårigheter. Barn som är överviktiga har större risk till övervikt 

även som vuxen. Övervikt kan leda till andra problem utöver de fysiska. Ofta behöver en 

person med övervikt uppsöka vård för sina problem vilket kan leda till stora utgifter för 

samhället. Övervikt är således inte enbart ett fysiskt problem utan även ett ekonomiskt 

problem. Staten borde därför satsa pengar på barns hälsa för att undvika stora ekonomiska 

utgifter (Obeng, 2011, s. 143-144).  
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3. Teoretiska utgångspunkter  

Nedan kommer vi att redogöra för våra teoretiska utgångpunkter som vi utgått ifrån i vår 

studie.  

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv på hälsa 

Vi har valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv under studiens gång och ser det som ett 

övergripande perspektiv, där lärande sker i samspel med andra barn och vuxna (Evenshaug, 

Hallen, 2001, s. 135). Barnen och pedagogerna kan påverka varandra till att utveckla goda 

kost- och motionsvanor samt även motivera varandra till att utföra fysisk aktivitet. Genom 

samtal med varandra till exempel vid matbordet uppstår lärande när kunskap delges 

(Lindström, Pennlert, 2006, s.14). Inom den sociokulturella synen på lärande ses pedagogen 

som en viktig del i barnets utveckling. De kunskaper pedagogerna har kan överföras till barnet 

genom att de möts i den proximala utvecklingszonen. I den proximala utvecklingszonen möts 

barnets tidigare kunskaper med de kunskaper den kan nå i samspel med en vuxen som har mer 

kunskaper än barnet. Det gäller som lärare att inte utmana barnet för mycket då den kan ha för 

lite kunskap för att kunna ta till sig den nya kunskapen. Det gäller även att inte utmana barnet 

för lite då det finns risk att barnets utveckling hämmas (Säljö, 2011, s. 167, 171).  

 

Vygotskij som är förespråkare för det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000, s.65) lyfter 

fram lärmiljön som en viktig del i barns utveckling. Hur barnet förhåller sig till lärmiljön samt 

hur den uppehålls har betydelse. Rummen i förskolan har därför visat sig ha betydelse för 

barns lärande, då det är av vikt hur rummen är möblerade (Strandberg, 2006, s.20, 22). Om 

pedagogerna uppmärksammar alla barns olikheter kan barnen få en förståelse för att alla kan 

bidra med olika kunskaper och barnen kan lära av varandra. När till exempel ett barn får se att 

de andra barnen har kunskaper den själv inte innehar kan barnet bli nyfiket på att lära sig och 

ta till sig nya kunskaper. Nyfikenheten hos barn kan bli en drivkraft och pedagogerna kan 

utgå ifrån den i sin planering av verksamheten (Åberg, Lenz Taguchi, 2005, s. 80-81). För oss 

i vår analys blir samspel, lärmiljö och pedagogens roll relevant när vi tolkar vårt resultat av 

intervjustudien.  

 

3.2 Salutogent perspektiv på hälsa 

En annan teoretisk utgångspunkt som vi utgått ifrån är det salutogena perspektivet, som är en 

teori som har sitt utgångsläge i begreppet hälsa. Här definieras hälsa som en helhet, där den 
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fysiska-, psykiska- och sociala hälsan går in i och påverkar varandra, de går inte att särskilja 

samt att hälsa upplevs som välbefinnande (Medin, Alexandersson, 2000, s.64, 69).  Hälsa är 

inte längre endast kopplat till sjukvården, man kan ha ont i kroppen men må psykiskt bra eller 

inte ha några fysiska problem och ändå må dåligt. Hälsa ses istället som ett begrepp som 

innefattar mer än endast fysiskt välmående (Nordlund, Rolander, Larsson, 1997, s.9; Pörn, 

1997, s.20-21). Att arbeta med att förebygga hälsa har gått alltmer ifrån det 

naturvetenskapliga synsättet på hälsa, där dålig hälsa innebär att man har en medicinsk 

sjukdom. Hälsoarbete har blivit inriktat mot psykologisk hälsa och olika sätt att undervisa om 

ohälsa och hur det förebyggs (Bremberg, 2004, s. 23).  

 

3.3 Patogena perspektivet på hälsa 

Det salutogena perspektivets motsats är det patogena perspektivet, som är en teori som 

inriktar sig mot det sjuka eller onormala och syftar till kroppslig sjukdom (Brülde, Tengland, 

2003, s. 52). Patogena perspektivet används mest i medicinsk forskning då det syftar till att 

hitta sjukdomens ursprung. Det patogena synsättet handlar om orsaker som kan föreligga 

sjukdomar. Till exempel ses övervikt som ett sjukdomstillstånd och inom perspektivet ligger 

fokus på att lokalisera vilka faktorer som kan leda till övervikt (Medin, Alexandersson, 2000, 

s.63). Det patogena perspektivets ursprung kommer från någon form av normalitet, där det 

som är avvikande och normalt är av intresse inom detta perspektiv (Antonovsky, 1996, s.13). 

Inom det patogena perspektivet ses inte kroppen som en helhet utan något som kan delas upp i 

olika delar, till exempel, benen, armarna och olika inre organ. Psykisk hälsa och välmående 

tas inte med inom det patogena perspektivet, sjukdomen ses enbart som en fysisk aspekt 

(Medin, Alexandersson, 1996, s. 42). Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer 

som kan förbättra hälsa till skillnad från det patogena perspektivet som fokuserar på vilka 

faktorer som försämra hälsan. Båda perspektiven går in i och påverkar varandra. Genom att ta 

reda på vad som försämrar hälsan kan förändringar för att förbättra hälsan ske (Wiking, 

Lindström, 2005, s.87). 
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4. Arbetsprocessen  

Nedan kommer vi att redogöra för uppläget av denna studie. 

 

4.1 Uppdelning  

Vi började vårt arbete med att tillsammans leta litteratur som vi sedan delade upp mellan oss. 

Vi skrev upp det vi ansåg var relevant och delade informationen vi fann med varandra. Vi höll 

i tre intervjuer var som vi spelade in och transkriberade sedan de intervjuer vi haft 

huvudansvar för. När vi skulle sammanställa resultatet från intervjuerna hade Emma fokus på 

att välja ut det förskollärarna angav om hälsa och kost. Sanna hade fokus på att ta ut det 

förskollärarna angav om övervikt och fysisk aktivitet. När vi skrev analysen och diskussionen 

hade vi samma fokusområde som innan.  

 

4.2 Avgränsningar 

Begreppet hälsa innefattar en hel del faktorer, vi har valt att lägga fokus på fysisk aktivitet och 

kost. Dessa två förutsätter varandra och därför valde vi att inte fördjupa oss i endast ena 

begreppet. Måltiden i förskolan är en del av verksamheten, likaså fysisk aktivitet i både 

utomhus- och inomhusmiljö. Vi har även valt att skriva om konsekvenserna som ohälsa kan 

leda till, då vi anser att de är viktigt att belysa de nackdelar som kan uppstå om inte arbete för 

att främja en god hälsa förekommer.   
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5. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt val av metod. Vi har valt kvalitativ intervju 

som metod i vår studie för att vi är intresserade av att undersöka förskollärares upplevelser 

kring hur de i dagsläget arbetar med förskolebarns hälsa. Vårt val av metod utgår ifrån vad 

Trost (2005, s.32) anger om att en kvalitativ metod används när forskaren vill undersöka 

människans sätt att resonera. Intervju handlar om att vi som intervjuare vill komma åt de svar, 

som i vårt fall, förskollärarna innehar genom att samtala med dem. Intervjuer kan utvecklas 

och fördjupas till skillnad från enkäter där frågorna inte kan ändras efter person eller 

förutsättning (Bell, 2006, s.158-159). Intervjuer som metod ger ett mer djupare och 

förklarande svar än vad man kan få med enkäter (Esaiasson m.fl, 2012, s.236). När man 

ställer tydliga och raka frågor till den intervjuade och får tillbaka innehållsrika svar använder 

man sig av en kvalitativ intervju (Trost, 2005, s.7). När vi analyserade våra kvalitativa 

intervjuer använde vi oss av kvalitativ innehållsanalys. Det innebär att vi jämförde resultatet i 

olika kategorier för att se vilka olikheter och likheter resultatet visade (Bryman, 2011, s.340). 

 

5.1 Urval 

De urval vi gjort var först att kontakta förskolor beläget i en stadsmiljö och förskolor beläget 

på landsbygden. Vi hade i åtanke att alla förskolor vi kontaktade inte skulle ha tid eller 

möjlighet att blir intervjuade och vi räknade med bortfall. Vi tillfrågade sammanlagt 18 

förskolor varav 12 tackade nej, och slutligen deltog sex förskollärare. Vi valde att exkludera 

pedagoger som inte har erhållit förskollärarexamen och att inkludera de av pedagogerna i 

förskolan som är utbildade förskollärare, för att vi själva utbildar oss till den yrkeskategorin. 

Vårt urval är baserat på variation, vilket vid kvalitativa studier är att föredra (Trost, 2005, 

s.117). Vi valde att intervjua flera förskollärare på olika förskolor med olika förutsättningar 

för att kunna hitta ett mönster eller olikheter vad gäller arbetet med barns hälsa (Trost, 2005, 

s.14). Det sex förskollärare som kunde ställa upp på en intervju, arbetar inom kommunen, i 

privat förskola, i föräldrakooperativ samt även i personalkooperativ. Det gav oss möjlighet att 

se hur förskolor med olika huvudmän arbetar och ser på barn hälsa. Vi anser dock att med det 

få intervjuer vi gjort kan det inte dras någon slutsats hur förskolor generellt arbetar med barns 

hälsa. I och med dessa intervjuer har vi fått en inblick i hur förskollärare uttycker att de 

arbetar med barns hälsa i förskolan. En bra anledning till att begränsa antalet intervjuer, är för 

att det är bättre att lägga fokus och stort engagemang på ett fåtal väl utförda intervjuer istället 
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för många intervjuer där resultat blir ohanterligt och där viktiga detaljer kan försvinna (Trost, 

2005, s.123).  

 

De intervjuade personerna är: 

Förskollärare 1; arbetar på en kommunal förskola belägen i en större stad i Sverige. 

Förskollärare 2: arbetar på en privat förskola belägen i en större stad i Sverige. 

Förskollärare 3: arbetar på en kommunal förskola belägen på landsbygden utanför en större 

stad i Sverige 

Förskollärare 4: arbetar på ett personalkooperativ förskola belägen på landsbygden utanför en 

större stad i Sverige 

Förskollärare 5: arbetar på en kommunal förskola belägen i en större stad i Sverige 

Förskollärare 6: arbetar på ett föräldrakooperativ förskola belägen på landsbygden utanför en 

större stad i Sverige 

 

5.2 Metod för datainsamling 

Vi har valt att använda oss av universitets databaser ERIC, SWEPUB och EBSCO för att hitta 

relevanta artiklar till vår studie. Vi har även använt oss av biblioteket för att hitta passande 

litteratur. Enligt Bell (2006, s. 83-84) kan forskaren först undersöka vad universitets lokala 

bibliotek kan erbjuda i form av forskning och litteratur. Vi valde att utgå från de böcker och 

artiklar vi kunde få fram från de sökningar vi gjort. När vi började med vår litteratursökning 

satte vi upp en tidsgräns för när vi skulle vara klara. Enligt Bell (2006, s. 91) är det lätt att 

fastna i sökandet efter litteratur då det finns mycket litteratur att ta del av. Vi valde därför att 

sätta ett datum då vi skulle vara klar för att få tid till att läsa litteraturen. 

 

Frågorna i intervjuerna ska inte innehålla värderingar eller vara ledande frågor. Frågorna bör 

även vara indelade i olika teman för att ge mer struktur till intervjun enligt Bell (2006, s.159). 

Författaren anser även att det kan vara bra att testa sina frågor på någon innan intervjun 

genomförs. Därför testade vi våra frågor på två gemensamma vänner. Som intervjuare är det 

viktigt att hitta en balans mellan de frågor som ställs och att låta den intervjuade tala om vad 

som är av betydelse för den. Den intervjuade ska få prata fritt inom det tema som intervjun 

berör (Bell, 2006, s. 162). Med utgångspunkt i det vi fått fram utifrån vår 
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litteraturöversikt skrev vi intervjufrågor1 vi ansåg var intressanta att få svar på från 

förskollärarna om deras upplevelser kring hur de i dagsläget arbetar med förskolebarns hälsa. 

 

5.3 Genomförande 

Vi började med att söka på förskolor via google.se och klickade oss in på olika förskolor. Där 

angavs mejladresser till förskolechefen och vi kontaktade 18 olika förskolor där vi tillfrågade 

förskolechefen att vidarebefordra vår önskan om intervju till förskollärarna. Vi fick endast ett 

svar på mejl och valde därför att ringa upp de förskolor vi mejlat. Först då fick vi ihop sex 

intervjuer vilket vi strävade efter. Intervjuerna har gått till så att vi åkt till förskolan där den 

intervjuade förskolläraren arbetar. Vi kände att vi inte behövde fundera så mycket på platsen 

för intervjun, det kändes naturligt för både oss och för den intervjuade personen att vi skulle 

besöka hens förskola, detta för att vi intervjuade personen under hens arbetstid. Enligt Trost 

(2005, s. 44) bör intervjuen ske på en plats där personen känner sig trygg. Vi har inte lagt för 

många intervjuer samma dag, då vi räknat in restid och tänkt att vi ska ha tid att prata ihop oss 

både innan och efter intervjuerna för att se att vi fått samma uppfattning om de svar vi fått. 

Vilket stämmer överens med det som Bell (2006, s. 165-169) anger. Vi har utgått ifrån en låg 

grad av standardisering som innebär att intervjufrågorna inte ställs utifrån någon speciell 

ordning samt att följdfrågorna utformas beroende på den intervjuade förskollärarens svar 

(Trost, 2005, s.19). Varje intervju spelades in och transkriberades efteråt för att få ner 

resultatet på papper och göra resultatet lättöverskådligt. 

 

Det finns flera faktorer som kan påverka en intervju negativt. Till exempel kan värderingar 

läggas in i frågorna och därigenom påverka svaret man får av den intervjuade. Svaret kan 

även tolkas på ett annat sätt än vad den intervjuade menar (Bell, 2006, s.167), detta har vi 

försökt att tänka på men det är svårt att inte vara normativ då vi har valt att forska i ett område 

med tydligt rätta svar. Med detta menar vi att det är påvisat vad som gynnar hälsan och vad 

som försämrar hälsan.   

 

5.3.1 Databearbetning och analysmetod  

Vi gjorde en bedömning om innehållet var relevant i den litteraturen vi fann för vår studie 

samt att vi var medvetna om att bearbetningen av svaren skulle ta tid och valde därför att 

                                                           
1 Se bifogat dokument 
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lägga intervjuerna så tidigt som möjligt i vår tidsplanering, vilket stämmer överens med det 

som Bell (2006, s. 91-92,158) anger. 

 

Vi valde att använda oss av kvalitativ innehållsanalys när vi analyserade de svar vi fick utifrån 

våra intervjuer. Det innebär att vi jämförde resultatet i olika kategorier för att se vilka 

olikheter och likheter resultatet visade (Bryman, 2011, s.340). För att få fram resultatet sökte 

vi efter teman i intervjusvaren. Vi började med att utgå ifrån våra teoretriska utgångpunkter 

och sedan hitta olika teman inom dem.  

 

5.4 Etiska aspekter  

Det är viktigt att tänka på att berätta i god tid innan intervjun om varför intervjun genomförs 

och vad det är fokus på under intervjun. De intervjuade ska meddelas i förväg för att de ska få 

tid att avgöra om de vill och kan genomföra en intervju. Den intervjuade bör även få veta 

vilka frågor som kommer ställas under intervjun (Bell, 2006, s. 157). Vi har utgått ifrån det 

Bell skrivit och valde ut flera förskolor som vi mejlade till med information om vilka vi var 

och varför vi ville genomföra en intervju. De förskolor som tackade ja bestämde vi en tid med 

och sedan skickade vi ut frågorna vi tänkt ställa under intervjun till alla som kunde delta i vår 

studie.  

 

Intervjun valde vi att spela in, efter intervjuarens godkännande, detta för att sedan kunna 

transkribera intervjun och därmed också få med vad som ordagrant sagts, samt att vi i och 

med inspelningen av intervjun kunde lägga fullt fokus på frågorna och svaren (Trost, 2005, 

s.53-54).  Att spela in intervjun är bra för att till exempel kunna göra ett ordagrant citat och ha 

full fokus på den som blir intervjuas istället för att skriva ner svaren. Det som krävs för att 

spela in en intervju är att ett godkännande ges från den som blir intervjuad och att denne blir 

informerad om vad ljudinspelningen används till (Bell, 2006, s. 165). Vi var noga med att 

först tala om för de vi intervjuade att vi skulle använda inspelningen för eget bruk för att 

kunna få med hela svaret, då det ofta är svårt att hinna med att anteckna, att inspelningen 

skulle raderas och att personuppgifter inte skulle antecknas eller beskrivas i vår studie. 

 

5.4.1 Forskningsetiska principer 

Vi har tagit del av de fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vederbörande 

informeras om studiens syfte. Detta gjorde vi genom att mejla till flera olika förskolechefer 
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som i sin tur har vidarebefordrat vår fråga och studiens syfte till förskolläraren som valt att 

ställa upp på en intervju. Sedan fick vi kontakt med förskolläraren och kunde skicka våra 

frågor till denne och på så sätt fick hen vidare information om vad intervjun skulle handla om. 

Vid intervjuns start informerade vi den intervjuade förskolläraren om att resultatet inte 

kommer att användas till något annat än studiens syfte. Samtyckeskravet betyder, i vårt fall, 

att förskolläraren har rätt till att besluta om hens medverkan i vår studie, vi har inte någon 

kontakt med minderåriga och behöver därmed inte få ett samtycke av dess vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet har vi berört genom att informera förskolläraren om att hens namn 

eller förskolans namn inte kommer att nämnas in vår studie. Vi har tagit del av 

nyttjandekravet genom att vi endast kommer använda resultat från intervjun till studiens 

ändamål, när intervjun blivit transkriberad så har inspelningen raderats (Vetenskapsrådet, 

2015, s.7,9,12,14). 

 

5.5 Reflektion över metod 

Vår metod anser vi har gett oss ett resultat, men resultatet kunde ha blivit annorlunda om 

förskollärarna hade haft tid och möjlighet att ställa upp på de förskolor vi först ville besöka, 

det vill säga tre stycken förskolor som ligger mitt inne i centrala staden, samt även förskolor 

med inriktning på hälsa. De intervjuer vi gjort har istället berott lite på vilka förskolor och 

förskollärare som haft tid och möjlighet att ställa upp på en intervju. Vi kunde också ha fått ett 

bredare resultat om vi haft tid på oss att också följa upp intervjuerna med observationer. 

Generellt är vi nöjda över den metod vi valt, eftersom det är en relevant metod för att ta reda 

på förskollärares upplevelser kring hur de arbetar med hälsa. Vi insåg i efterhand att mejl inte 

var den bästa metoden för att få kontakt med förskollärare. Ett mer framgångsrikt sätt är att 

ringa för att på så sätt få ett omgående svar. 
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6. Resultat/Analys 

Nedan kommer vi att redogöra för vårt resultat utifrån de genomförda intervjuerna.  

 

6.1 Sociokulturellt perspektiv på hälsa 

 

6.1.1 Lärmiljön 

I ett sociokulturellt perspektiv ses lärmiljön som en viktig del, utifrån resultatet kan vi utläsa 

att alla intervjuade förskollärare anser att lärmiljön är viktig för att kunna utföra fysisk 

aktivitet. De flesta förskollärarna anser att den fysiska delen ska ske utomhus i största mån 

och att de har funderat kring lärmiljön i förskolan. Resultatet har visat att förskollärarna har 

olika förutsättningar för hur mycket de får vara med och planera utegården, och att det skiljer 

sig från förskola till förskola hur mycket de lägger ner för att planera en bra gård med fokus 

på fysisk aktivitet. En förskollärare som får vara med och planera utegården uttrycker sig så 

här; 

 

“De kommer bli jättehäftigt, vi ska göra om jättemycket. Det ska bli en motorikbana där vi 

tagit in alla grundrörelserna så att de ska utmanas. Det är verkligen genomtänkt för att 

utmana och utveckla deras motorik och koordination. Men det ska även finnas yta för ett mål 

och kunna spela fotboll. Vi har försökt tänkta lite praktiskt så vi har fallsand på nått ställe, 

för de måste ju vara specialsand. Vi har ändå tagit hänsyn till hur gården redan ser ut för att 

det ska kunna gå lite snabbare. Och det är också bra för gården behövdes utvecklas för de 

har tagit bort en del saker som inte varit godkänt” (förskollärare 6) 

 

Förskollärare 3 lyfter fram att pedagogerna i förskolan befogar över materialet på förskolans 

gård, och de diskuterar vad som ska prioriteras vad gäller inköp. Det är viktigt att alla har 

samma inställning i arbetslaget, anser förskollärare 5. Hen anser att förskolan skulle vilja ha 

fler och bättre alternativ till rörelse för de äldre barnen men att det är en kostnadsfråga. I och 

med att ingen förskola, i vår studie, har tillgång till en gymnastiksal anser alla förskollärare att 

det är extra viktigt att ha ett rörelserum, det vill säga ett rum där barnen får plats och 

möjlighet till fysisk aktivitet, även inomhus. Enligt alla förskollärarna läggs mycket fokus på 

att arrangera en miljö inomhus som begränsar fysisk aktivitet, detta med anledning till att det 

inte ska bli mycket spring och miljön möbleras därefter.  
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Hur förskollärarna ger barnen möjlighet till fysisk aktivitet utomhus ser någorlunda lika ut, de 

flesta menar att de är ute ofta och att den lärmiljön uppmuntrar till fysisk aktivitet. Alla 

intervjuade förskollärare var ense om att inomhusmiljön är mer begränsad till att utföra fysisk 

aktivitet, men att de utnyttjar de ytor som finns inomhus för till exempel rörelsesånger. 

Förskollärare 1 nämner att de på småbarnsavdelningen arbetar mycket med att barnen ska 

testa själv. Till exempel klättra upp på skötbordet, klä på sig, klättra upp och ner i barnstolen 

och framförallt att inte pedagogerna bär barnen utan de får använda sina ben själva. Hen anser 

att detta också är fysiska aktiviteter. 

 

Utflykt: 

Utflykter är, enligt vad förskollärarna uttrycker, ett populärt inslag i förskolans verksamhet. 

Alla förskollärare är överens om att utflykter främjar barns grovmotorik till stor del. Även 

gruppdynamiken förändras i och med utflykter, det blir en ny lärmiljö och andra barn kanske 

vågar ta mer plats och leda gruppen. Även självförtroendet och koncentration stärks när 

barnen hela tiden måste koncentrera sig på vart de sätter fötterna när de går. Det sociala och 

samvaron i gruppen stimuleras i samband med utflykt. På utflykter promenerar barnen själva, 

vilket stärker deras grovmotorik samt att det blir en annan upplevelse för dem. Barnen får 

testa på en ny lärmiljö som inte finns på förskolan, de får dessutom mer utrymme att röra på 

sig. Under utflykten med ny lärmiljö och platser leker barnen på många olika sätt och det 

gynnar kreativiteten, dessa är några faktorer som förskollärarna nämner som några fördelar 

med utflykter. En förskollärares svar skiljer sig lite från de andras då hen säger att;   

 

“att en utflykt skulle vara bättre än vår gård vad gäller fysisk aktivitet tycker vi inte. Vi anser 

att vår gård är tillräcklig.“ (förskollärare 5) 

 

Förskolläraren anser att utegården räcker till då den uppmuntrar till fysisk aktivitet. Hur 

förskollärare motiverar barnen till fysisk aktivitet ser lite olika ute på de förskolor vi besökt. 

Förskollärare 3 lyfter fram att lärmiljöer motiverar barnen till fysisk aktivitet och som 

pedagoger har de funderat ut vad barnen kan tänkas vilja leka med för att de inte ska bli 

stillasittande, och att när de väl är igång med leken hjälper de barnen att få ett flöde i leken. 

 

6.1.2 Samspel 
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På två förskolor vi besökt i vår studie, finns det barn med allergier och specialkost och där har 

de ofta varierad mat på bordet. Förskollärare 1 och 5 har sett att barnen ofta är nyfikna på vad 

all mat är och ibland smakar de av varandra. De uppgav även att det ger möjlighet till 

diskussion om varför det finns olika maträtter på bordet. Enligt det sociokulturella 

perspektivet kan barn uppmuntra och lära av varandra. När barnen blir nyfikna på andras mat 

kan de diskutera och lära sig om varför vissa barn ibland äter olika mat. Barnen kan genom att 

dela med sig av sin egen förståelse kring varför de får specialkost lära andra barn om de olika 

anledningarna till varför annan mat förekommer angav förskollärare 1. Inom det 

sociokulturella perspektivet är samspel ett stort begrepp, genom samspel kan barnen 

motiveras. Utifrån vårt resultat kan vi finna att förskollärare 1 anser att barn inte behöver 

motiveras eftersom att de tar egna initiativ till fysisk aktivitet. Hen berättar vidare att 

pedagogerna ibland måste uppmuntra barnen till att vara med genom att ta hjälp av andra, att 

barnen ska se och lära av andra samt även att man som pedagog ska vara närvarande.  

 

6.1.3 Pedagogens roll 

Inom ett sociokulturellt perspektiv ses pedagogen som en förebild och som en del av barns 

utveckling. I likhet med detta påpekade flera förskollärare vikten av pedagogernas inställning 

till fysisk aktivitet, då det påverkar barnen mer eller mindre. Som pedagog i förskolan är det 

enligt förskollärarna viktigt att visa engagemang och vilja till att dra igång en lek då det anses 

ha betydelse för barnens inställning till att leka. 

 

Enligt det sociokulturella perspektivet på lärande kan pedagogerna möta barnen i den 

proximala utvecklingszonen. Där möts barnens tidigare erfarenheter med de kunskaper 

pedagogerna vill förmedla till barnen. Vi frågade förskollärarna om de anser sig ha en 

påverkan på barnens hälsosituation och alla pedagogerna anser att de har det. En av 

förskollärarna sa; 

 

“jag tror att vi har jättestor möjlighet att påverka, för det man lär in tidigt i ålder det 

fortsätter man ju ofta med” (förskollärare 2) 

 

Det förskolläraren säger stämmer överens med det sociokulturella perspektivet på lärande, 

genom att lära barnen om god hälsa, näringsrik mat och kontinuerligt ägna sig åt fysisk 

aktivitet, kan de få med sig de vanorna resten av livet. De förskollärare vi intervjuade var 

osäkra på om barnen i förskolan har kännedom om hälsa och vad hälsa innebär. Däremot 
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nämnde förskollärarna att de samtalade med barnen om varför det är viktigt med bra kost och 

motion, men de använder sällan begreppet hälsa när de talar med barnen.  

 

 

Pedagogens roll under måltiden: 

När förskollärarna berättade om måltidssituationen angav de att barnen uppmuntras till att äta 

när pedagogerna gör det. Beteenden som pedagogerna uppvisar vid bordet är även de 

beteende som barnen kan utveckla. Är pedagogen lugn och talar med barnen på ett lugnt och 

stillsamt sätt kan barnen ta efter det och är pedagogerna stressade under måltiden kan det leda 

till att även barnen känner stress uppger förskollärare 1. Enligt det sociokulturella perspektivet 

iakttar barnen de vuxna och tar till sig deras beteende vilket betyder att det är viktigt att som 

pedagog tänka över vilket beteende som förmedlas till barnen. Under fysiska aktiviteter i 

förskolan är det därför viktigt att pedagogerna deltar för att förmedla till barnen att det är 

roligt och barnen får därmed mer motivation till att delta. De förskollärare vi intervjuade 

delgav att de ofta har utflykter med barnen, de leker lekar med barnen, äter med barnen och de 

har planerade fysiska aktiviteter med barnen. De försöker vara ute ofta för att förmedla till 

barnen att det är kul att vara ute och att de samtidigt mår bättre av det.  

 

Två av de sex förskollärarna angav att de låter barnen hjälpta till i köket. De anser att barnen 

lär sig grundläggande färdigheter av att hjälpa till med matlagningen genom att iaktta och 

själva delta samt att barnen ser det som en rolig stund. Förskollärare 4 berättar att genom att 

göra barnen delaktiga gör det att de kan ta till sig de nya kunskaperna enklare. En 

förskollärare säger; 

 

”Dom hjälper till i alla fall och gör så mycket som möjligt, ställa på bröd, smör och mjölk på 

bordet. Dom hjälper till en hel del faktiskt och dom får berätta sen för barnen vad de är för 

mat. Dom hjälper till att ställa ut på borden, så dom känner sig delaktiga” (förskollärare 4) 

 

Förskollärarna anser inte enbart att det var under tillagning av måltiden barnen kan lära sig 

om kost. Fem av de sex förskollärarna vi intervjuade anser att även under måltiden är en bra 

tid att samtala med barnen om exempelvis kost eller dagens händelser. Det är ett bra tillfälle 

att använda sig av olika begrepp, benämna det barnen äter och hur det smakar och känns i 

munnen. De flesta förskollärarna nämnde även att barnen är tvungna att ta av all mat och 



 

26 
 

lägga på tallriken men barnen behöver inte äta av allt. Det handlar om att barnen ska våga 

prova all mat på ett glädjefyllt sätt. Några förskollärare sa; 

 

”vi har pratat jättemycket om det, det är viktigt att det är lugn och ro under måltiden. Vi har 

jättefina matsituationer, där vi försöker ha dämpad belysning, tända ljus. Språket är viktigt, 

man ska prata och träna språket men vi har sagt det att man inte behöver göra det under 

maten, att man faktiskt får sitta tyst då, och bara ha lugn och ro”(förskollärare 2). 

 

”Det är en jättebra tidpunkt inom förskolan som man har till att  föra ett samtal tillsammans 

med barnen, i en någorlunda lugn och avslappnad miljö. Där lägger vi stor vikt och det 

spelar ju ingen roll om barnen är 1 eller 5. Utan man lägger samtalet ut efter deras nivå. Det 

är en jättebra tid att samtala, och ge mycket begrepp.” (förskollärare 3). 

 

”vi pratar om smaker vid måltiden, hur det luktar och smakar och försöker undvika om det 

smakar gott eller dåligt och försöker mer sätta ord på vad vi känner. Syrligt, peppar eller 

paprika, vi benämner. Men oftast är det andra ämnen vid matsituationen. Vi tänker mycket att 

det är en pedagogisk måltid vi ska inte bara äta. Vi pedagoger har inte heller någon 

ögonkontakt, de är vi, de är jag och låt oss säga 6 barn som äter” (förskollärare 5). 

 

Det som kan utläsas från de ovannämnda citaten är att några förskollärare angav att de lägger 

fokus på att förmedla ett lugn till barnen och andra tar tillvara på tillfället för att öva begrepp 

med barnen. Under måltiden uppmuntras barnen till att smaka på all mat och pedagogerna äter 

även själva av maten nämner förskollärarna. Inom den proximala utvecklingszonen kan 

pedagogerna möta barnen och utveckla deras begreppsförståelse. Förskollärare 5 berättar att 

de gör medvetna val, genom att till exempelvis arrangera ett disco med musik så får de 

automatiskt barnen att rör på sig, här tar det hjälp av miljön för att anordna ett disco. Vidare 

angav hen att när pedagogerna själva deltog i aktiviteten uppmuntrades barnen till att delta. 

 

Pedagogens roll under fysisk aktivitet: 

Som tidigare nämnt är den proximala utvecklingszonen ett begrepp som ligger under det 

sociokulturella perspektivet, vilket innebär att pedagogerna ska försöka ge barn lagom stora 

fysiska utmaningar, av den anledningen att barns utveckling inte ska hämmas eller att det 

ställs för höga krav på barnen. Vårt resultat visar att förskollärare 1 anser att det inte finns för 

stora utmaningar, hen menar på att allting istället är för säkert och att barn ska vara försiktiga, 
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att det är en säkerhetsprincip. Med det menar hen att utmaningarna är för små och på det sättet 

kan barns utveckling hämmas. Förskollärare 2 anser att det alltid är ett övervägande, att 

pedagogerna ska lära känna barnen och på det sättet lär sig ganska fort hur barnen utmanas på 

rätt sätt. Hen menar att det behövs utmaningar men att det inte bör ställas för höga krav på 

barnen i en viss ålder. Det handlar om att göra skillnad på vilka krav som ställs på vilka barn 

och att utmana rätt barn i rätt ålder, berättar förskolläraren. De flesta förskollärarna var eniga 

om är att de måste utgå ifrån barns ålder och kapacitet när de planerar en fysisk aktivitet. 

 

6.2 Salutogent perspektiv på hälsa 

 

6.2.1 Hälsa 

När förskollärarna berättar hur de ser på hälsa är de mest förekommande svaren vi fått att 

barnen ska må bra fysisk och psykiskt, det handlar om ett helhetsperspektiv där miljö, vila, 

ljud, mat, luften i förskolan och den fysiska aktiviteten ingår. En förskollärare skiljer på hälsa 

hemma och hälsa i skolan; 

 

”För mig är ju hälsa vad man äter, sin livsstil liksom. Och det kanske det inte är på jobbet, 

där tror jag det är skillnad. På jobbet är det nog mer att vara den som leder och främja det 

på något sätt, att ge det till andra. För mig är det hur jag tycker och hur jag är själv.” 

(Förskollärare 3). 

 

Hen menar att hälsa i förskolan är att främja en bra hälsa hos barnen. Här går det att se ett 

salutogent perspektiv på hälsan. Det salutogena perspektivet handlar om hur hälsa kan främjas 

och ohälsa förebyggas. Det gemensamma synsättet förskollärarna angav att de har på hälsa är 

att alla de hälsofrämjande aspekterna existerar för att barnen ska må bra och känna 

välbefinnande. 

 

När förskollärarna berättar hur de arbetar med hälsa i förskolan får vi veta att förskolorna 

prioriterar olika aspekter när det kommer till hälsa. Förskollärare 1 berättar att de har mest 

fokus på den psykiska hälsan och vill att barnen ska känna sig trygga och lugna med 

pedagogerna. De andra fem förskollärarna berättar att de är ute ofta vilket de anser gynnar 

barnens hälsa. De berättar även om olika fysiska aktiviteter de brukar ha med barnen som till 

exempel hinderbana och att de går på utflykt. Alla förskollärare anser att maten är viktig i 
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arbetet med barns hälsa, maten ska vara näringsrik och ekologisk och grönsaker ska serveras 

varje dag. En av förskollärare säger så här om hälsa; 

 

”Det finns ju som en röd tråd i hela förskolans arbete, de ska finnas det också om man ser på 

läroplanen det står ju där. Så jag tror inte att de. Hälsa är ju liksom allting man plockar 

fram, det är inte bara just den dan” (förskollärare 3). 

 

Förskolläraren har en salutogen syn på hälsa och anser att det är något som borde främjas. Det 

som går att utläsa från vårt resultat är att förskollärarna anser att genom att erbjuda barnen bra 

och näringsrik kost bidrar till att barnen får den energi de behöver för att orka med en hel dag 

i förskolan. Genom att planera bra fysiska aktiviteter och gå på utflykt med barnen får barnen 

enklare att koncentrera sig. Förskollärarna angav att de fokuserar på hur de på ett positivt sätt 

kan bidra till barnens utveckling. 

 

När vi frågade förskollärarna om de tar del av aktuell forskning kring barns hälsa var det 

enbart förskollärare 2 som berättade att de aktivt tar del av forskning och föreläsningar. De 

andra förskollärarna berättade att de ibland diskuterar hälsoråd som dyker upp i media, de 

anser vidare att eftersom pedagogerna inte står för matinköpen behöver de inte ta ställning till 

kostråd i förskolan. 

 

6.2.2 Kost 

Tre av förskollärarna berättade att de aldrig bjuder barnen på socker i förskolan. De har valt 

att istället äta fruktsallad eller ha fokus på något annat än mat. Till exempel vid födelsedagar 

får barnen bestämma en sång de sjunger eller att barnet får sitta på en speciell stol. 

Förskollärare 3 påpekade även att de tagit bort nyponsoppa och krämer som även de 

innehåller socker. Förskollärare 6 berättar att de bjuder på glass eller tårta vid högtider men 

inte på födelsedagar. De har även valt att plocka bort socker som barnen fick tidigare, till 

exempel fick de alltid mjölkchoklad på fredagar. I förskolan firar de alla barn som fyllt år 

under månaden i slutet av varje månad, de fokuserar då på att istället hissa flaggan och låta 

barnen sitta på en särskild stol. Förskollärare 1 angav att de inte serverade glass på hens 

avdelning där det är små barn, men det förekommer på avdelningar med äldre barn. På en 

förskola bjuder de på glass men förskollärare 4 ser hellre att de skulle bjuda på fruktsallad, det 

diskuteras i förskolan om de ska ta bort glassen. Alla förskollärana angav att de inte låter 

föräldrarna bjuda på glass, godis eller tårta. Alla förskollärarna angav att de är medvetna om 
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att ett för högt sockerintag bidrar till en försämring av barns hälsa. För att främja hälsan angav 

förskollärarna att de tagit bort eller planerar att ta bort socker som erbjuds i förskolan eller 

minska sockerintaget. 

 

Fyra av förskollärarna anser att de inte har något att säga till om när det gäller vilken mat som 

serveras i förskolan, men de anser att maten är bra och ofta ekologisk och vegetarisk. 

Förskollärare 4 berättade att de får mat från den närliggande skolan två dagar i veckan, tre 

dagar i veckan lagar de egen mat och då köper de alltid in ekologisk mat. Förskolläraren anser 

att deras upplägg är bra men att skolan levererar för lite grönsaker. Förskollärare 6 berättade 

att de i den utsträckning de går, alltid äter ekologiskt och närodlat, då det är ett 

föräldrakooperativ och föräldrarna har bestämt det. Alla förskollärare berättar att de försöker 

att i så stor utsträckning som går servera barnen bra kost. Förskollärarna i vår studie angav att 

de är medvetna om att bra kost gynnar barnens hälsa, de som arbetar på en förskola där de 

själva inte får bestämma över maten anser att kommunen har bra kost i åtanke när de planerar 

maten. 

 

Tre av förskollärarna angav att de använder sig av en matsal när de äter lunch. De anser att 

flera barn i samma rum ofta kan bli stökigt och stressigt men att de hade löst de på olika sätt. 

Förskollärare 6 delger att de har satt upp skärmar för att dela upp borden och försöker, i den 

mån de går och ha så få barn som möjligt vid varje bord. Förskollärare 4 berättade att de har 

samling innan lunch och alla barnen brukar efter samlingen få gå lugnt in i matsalen. Barnen 

har även fått lära sig vad de betyder att prata med små bokstäver vilket de får göra under 

lunchen. Förskollärare 5 berättade att de i förskolan tänkte mycket kring övergångarna innan 

och efter lunchen och såg till att barngrupperna kom till matsalen olika tider och att de inte 

gick för många barn och tvättade sig samtidigt. 

 

Förskollärare 2 och 3 berättade att de har en lugn stund under måltiden. De har få barn vid 

varje bord och sitter i olika rum i den mån de går. De lyssnar på musik, tänder ljus och barnen 

får ta mat själva. Måltiden får ta den tid det tar. En förskollärare beskriver att det ibland kan 

vara svårt att låta måltiden i förskolan ta sin tid och säger; 

 

”För om jag ställer mig upp och börjar duka av så blir barnen stressade och helt plötsligt har 

alla barnen ätit färdigt. Verkligen se till så att när man dukar så är allting där, så att man 
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inte behöver hålla på att resa sig hela tiden. Det är jätteviktigt. Det är liksom svårt som 

pedagog att komma dit, man vill som vara lite effektiv.” (förskollärare 1) 

 

6.2.3 Fysisk aktivitet 

Att förskollärarna i vår studie anser att fysisk aktivitet främjar barns hälsa är något vi kan 

utläsa från vårt resultat. Det ökar barnens kroppsuppfattning, ger dem bättre självförtroende, 

samt att barnen har enklare att orka med hela dagen var några exempel som förskollärarna 

angav. Förskollärare 6 poängterar att fysiska aktivitet framförallt bidrar till att barnen mår 

bättre, vilket innebär att det går se konkret att barnen har lättare för att fokusera och 

koncentrera sig om det fått vara ute och röra på sig. Hen berättar vidare att om barnen någon 

förmiddag inte fått vara ute, märks det att barnen har otroligt svårt för att sitta still, det blir 

rörligt under den resterande dagen. Det nämns även av förskollärare 2 att fysisk aktivitet är 

lika viktig som vila och därför är det betydelsefullt att hitta en balans däremellan.  

 

För att förbättra barns hälsa så arbetar förskolorna med fysisk aktivitet på olika sätt. 

Förskollärare 1 angav att de arbetar med fysisk aktivitet genom lärmiljön, genom att de har en 

praktisk gård och utemiljö, som de blir inspirerade av. Förskollärare 2 anger att de genom att 

de promenerar till en lekplats eller ett skogsparti där barnen får leka fritt arbetar de med fysisk 

aktivitet, och inomhus använder de sig av ett musikprogram och rörelsesånger. Förskollärare 

6 angav att de har organiserad rörelse och då i form av dans eller att de arbetar med fysisk 

aktivitet i teman, som till exempel balans, då hade pedagogerna riggat upp en bana där 

balansen var i fokus. Vidare berättar två förskollärare att; 

 

”Vi arbetar mycket med hinderbanor och miniröris, som innebär olika rörelser till musik. Vi 

har olika program anpassade efter ålder. Dessa är upprepande under en period särskilt för 

de allra minsta. (Förskollärare 3)  

 

Vi försöker även att utnyttja utegårdens terräng där det finns slutningsmark där vi kan 

tillsammans med barnen utföra olika aktiviteter samt även på förskolans parkering där 

barnen kan cykla och göra bilbanor” (Förskollärare 4)  

 

Förskollärare 5 angav att de har en planerad fysisk aktivitet på förmiddagen varje dag, då 

leker pedagogerna en rörelselek där alla som vill får vara med. Generellt sett angav 

förskollärarna att de arbetar med de klassiska lekarna som funnits med under en längre tid, 
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som till exempel “under hökens vingar kom” och “kom alla mina små kycklingar” 

Förskollärare 4 argumenterar för att dessa lekar är bra för att de även motiverar de allra 

minsta barnen till att vara med och att de snabbt lär sig hur de ska förhålla sig. 

 

Utifrån resultatet har vi fått fram att förskollärare 3 angav att de arbetar med barns 

grovmotorik i och med utflykter och andra aktiviteter i verksamheten, en förskollärare angav 

dock att; 

 

“Jag anser att vi skulle kunna bli bättre på mer exakt hur vi ska kunna arbeta för att utveckla 

barns motorik”(Förskollärare 1) 

 

Samma förskollärare berättade vidare att med de yngsta barnen är det enklare att arbeta med 

grovmotoriken, för dem är det ett projekt i sig att klättra upp och ner för skötbordet. 

Förskollärare 2 pekar på vikten av medvetenheten hos pedagogerna och att det sker en 

medveten rörelseträning. Med det menar hen till exempel att på utflykten till och från 

förskolan så brukar de leka följa John, för de vet att den leken gynnar barns motorik genom 

att de kliver över, kryper under och så vidare. De andra förskollärarna angav att de arbetar 

med grovmotoriken generellt i verksamheten.  

 

6.3 Patogent perspektiv på hälsa  

 

6.3.1 Kost 

Resultatet visar att fyra av förskollärarna berättar att de inte låter barnen vara delaktiga i 

köket. När pedagogerna motiverar varför går det att koppla till det patogena perspektivet.  Två 

förskollärare uttrycker sig så här; 

 

”Nej, de får egentligen inte ens komma in igenom köksdörren. Jag tycker att det är 

jättetråkigt. Vi har ju haft så att det inte får duka eller någonting men nu har det blivit så att 

vi inte bryr oss så mycket, men det handlar ju om hygien. Det är otroligt mycket regler. Det är 

verkligen kontrollerat på förskolan, vi får egentligen inte heller gå in i köket utan att sätta på 

oss skoskydd” (förskollärare 1) 

 

”Barnen får inte vara i köket, det finns en risk att de ska göra illa sig sen så handlar det om 

hygien.” (förskollärare 2) 
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Inom det patogena perspektivet ligger fokus på vart sjukdomar kommer ifrån och här tar 

förskolorna ställning till det genom ett begränsa smittorisker i förskolan. De vet att det lätt 

kan spridas sjukdomar eller att barnen kan göra sig illa när de är delaktiga under 

matlagningen, och har därför valt att inte låta barnen delta. 

 

6.3.2 Övervikt 

Förskollärarna i vår studie berättar att de inte har några problem med övervikt i förskolan. Av 

alla de sex förskollärarna vi intervjuade var det endast en som anser att det finns barn med 

övervikt i förskolan, så här säger hen; 

 

“Det existerar, det gör det överallt i samhället. Det har vi också här på förskolan. Vi jobbar i 

samråd med föräldrar, förskolan kan inte jobba på ett sätt och föräldrarna på ett annat, där 

gäller det att ha ett samförstånd och jobba tillsammans och det gör vi genom att ha samtal 

kring ämnet. Dessutom med andra utomstående, som till exempel dietist, bvc, där finns det 

planer på hur vårt samarbete ska vara, det är oftast inget problem, det handlar oftast om 

föräldrarnas inställning till det hela, det handlar om hur mycket de vill ha hjälp också” 

(förskollärare 3) 

 

Förskollärare 6 argumenterar för varför det kan vara så att det inte har problem med övervikt 

hos barnen, hen menar på att det kan bero på att området runt omkring förskolan är ett dyrt 

område att bo i och att det bland föräldrarna var vanligt att de hade hög inkomst. Hen 

förklarade även att många föräldrar var insatta i deras barns hälsa och kom med förslag på vad 

de kunde göra i förskolan för att främja barnens hälsa. 

 

Förskollärare 2 påpekade att det är viktigt att förmedla till föräldrarna hur viktigt det är med 

fysisk aktivitet och att de också tänker på sådant till exempel på helger och uppmuntrar till 

vardagsmotion. Hen tog även upp vikten av att dela med sig av aktiviteter till föräldrarna för 

att de ska känna motivation och få tips och idéer, pedagogerna uppmuntrar även till att äta 

rätt, förskolläraren tillägger att; 

 

”Från den sunda sidan så tillåter vi, här på förskolan, hälsosam mat, motion och frisk luft, 

istället för att förbjuda” (förskollärare 2) 
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7. Diskussion 

Nedan redogör vi för vårt resultat kopplat till vår litteraturöversikt. 

 

7.1 Hälsa 

Den gemensamma synen på hälsa är bland förskollärarna att allt ses som en helhet och att det 

finns flera faktorer som kan påverka vår hälsa. Vilket stämmer överens med det vi fått fram i 

vår litteraturöversikt, att det finns många sätt att se på hälsa och att det inte endast innebär 

frånvaro av sjukdom. Hälsa handlar om att må bra fysiskt, psykiskt och skapa goda sociala 

relationer (WHO, 2006, s. 1; Almvärn, Fäldt 2001, s.27). 

 

Att ge barnen kunskap om vad som är bra hälsa och hur de kan främja sin egen hälsa gör 

barnen mer delaktiga och ger dem mer förståelse för vad som krävs för att de ska må bra 

(Huitfeldt, 1998, s. 23). Till skillnad från vår studie framgick det att pedagogerna sällan 

samtalar med barnen om vad hälsa är. Några förskollärare sa att de inte använder sig av ordet 

hälsa när de talar med barnen, men att de ibland diskuterar vikten av bra mat och fysisk 

aktivitet med barnen och använder sig mer av uttrycket ”må bra”. Vissa förskollärare 

poängterade även att de yngsta barnen nog inte vet vad som bidrar till en bra hälsa men att de 

äldre barnen kan ha mer förståelse. Här anser vi i likhet med Härnell (2009) att praktiskt 

arbete med hälsa i förskola kan ske genom att diskutera med barnen om vad hälsa är och vilka 

fördelar bra hälsa för med sig. Att samtala med barn om hälsa är inte enbart aktuellt med de 

äldre barnen i tron om att de yngre barnen inte förstår, vi anser att det går att kommunicera 

med barn på olika sätt, det handlar om att hitta ett sätt som barnen förstår, det kan ske både 

verbalt men även via kroppsspråket. 

 

Att samtala om hälsa är inte något som enbart behöver ske i förskolan. Obeng (2011, s. 146-

147) nämner att föräldrarna kan vara en viktig del i hälsoarbetet eftersom barnen då får höra 

om vikten av att främja hälsa från flera håll. Vilket styrks av vår studie då alla förskollärarna 

angav att föräldrarna är involverade i barns hälsa i förskolan, vissa mer än andra.  

 

Endast en av de förskollärare vi intervjuade berättade att pedagogerna aktivt söker ny fakta 

och deltar i föreläsningar om barns hälsa. De andra förskollärarna berättade att de ibland blir 

diskussioner kring ny forskning om det som tas upp av media eller av föräldrarna. I likhet 

med vad Huitfeldt (1998, s. 24) menar att för att främja barns hälsa krävs det kunskap om vad 
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och hur hälsan kan påverkas. Det kan då krävas av pedagogerna att de aktivt söker aktuell 

forskning för att barnen ska få möjlighet till en bra hälsa. Det kan behöva ske en förändring i 

förskolans verksamhet, om ny forskning skulle belysa det (Wikland m.fl. 2010, s.42). Med 

utgångspunkt i vår litteraturöversikt anser vi att det är en fördel om pedagogerna tar del av 

aktuell forskning för att kunna främja barns hälsa. 

 

När vi intervjuade förskollärarna kring hur de arbetar praktiskt med hälsa svarade alla att de 

har planerad fysisk aktivitet minst en gång i veckan. Utegården används flitigt av många 

förskolor, de förskolor som anser att deras gård är otillräcklig för att stimulera barnens fysiska 

aktiviteter har flera utflykter varje vecka. En förskola har rörelselek varje morgon och en 

annan förskola har mer fokus på den psykiska än den fysiska hälsan då de vill att barnen ska 

känna sig trygga. Förskollärarna i vår studie låter barnen röra på sig ofta och utnyttjar mat- 

och fruktstunder till diskussion kring hur mat kan bidra till deras välmående. Dessa arbetssätt 

för att främja barns hälsa styrks av Härnell (2009), Persson (2012, s.25), Faskunger (2008, 

s.6) och Livsmedelverket (2010, s.20).  

 

Vikten av att pedagogerna tänker på sitt eget förhållningssätt till hälsa framhävs av Persson 

(2012, s.27). Pedagogerna blir för barnen förebilder och därför blir det viktigt att tänka över 

vilket förhållningsätt de har gentemot hälsa inför barnen. Detta styrks av vår studie då alla 

förskollärare vi intervjuade nämnde att pedagogerna har stor inverkan på hur barnen tänker 

kring hälsa. Om förskolan inte tar upp de faktorer som främjar hälsa tillsammans med barnen 

är risken större att barnen tappar intresse för sin egen hälsa och välbefinnande. 

 

7.2 Kost 

Brunosson (2012, s.10) och Sepp (2015, s. 48-50) skriver båda om hur viktigt det kan vara att 

involvera barnen i köket. När barnen blir involverade får de med sig baskunskaper i 

matlagning och får lära sig mer om vart alla råvaror kommer ifrån. Trots att det för barnen 

kan vara lärorikt att vara i köket var det endast två av de förskollärare vi intervjuade som 

delgav oss att barnen tillåts att vistas i köket. De två förskolorna är ett personalkooperativ och 

ett föräldrakooperativ. De fyra andra förskolorna låter inte barnen delta i köket, två av dem för 

att deras kök endast är ett mottagningskök. De framhöll även att det innebär en smitto- och 

säkerhetsrisk om barnen deltar i matlagningen. Förskolorna försökter involvera barnen i 

matlagning på andra sett genom till exempel brödbakning, pepparkaksbak eller att barnen får 

göra äppelmos. På de förskolor som saknar ugn får barnen hjälpa till att göra play-doh degar. 
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Barnen kan genom de aktiviteterna få in grundläggande färdigheter för matlagning, men de 

saknar kunskaper i vart maten kommer ifrån, hur den förvaras och tillagas innan den hamnar 

på bordet i förskolan. Vi ställer oss frågan varför det kommer sig att förskolor har ett 

mottagningskök, då även avdelningar saknar kök. Vi anser att ha tillgång till ett kök gynnar 

barnens inlärning. Vi har en förståelse till varför barnen på vissa förskolor inte får vistas i 

köket, men vi anser det är synd att barnen går miste om kunskaper de kan ta till sig när de får 

delta i det som sker i köket i förskolan 

 

Under måltiden kan lärande om maten ske och barnen kan då få lära sig om vart maten 

kommer ifrån och varför just den maten serveras, de kan lära sig om vad som är bra råvaror. 

Brunosson (2012, s. 5-6) nämner att under måltiden utvecklar barnen sin finmotorik vilket 

stämmer överens med vad flera förskollärare angav. Förskollärarna nämner att under måltiden 

kommer mycket annat lärande in än diskussion om maten, som till exempel finmotoriken och 

turtagning genom att låta dem ta mat själva. Samtal under måltiden kan handla om hur man 

uppför sig gentemot andra under måltiden. Några förskollärare nämner att när maten 

diskuteras sätter de oftast begrepp på vad de äter, hur det smakar eller känns i munnen och 

sällan om matens ursprung.  

 

Sockerintaget i förskolan bör minskas för att förhindra att barnen blir överviktiga enligt 

Härnell (2009). De bör även erbjudas näringsrik mat till barnen för att de ska orka med en hel 

dag i förskolan. Hälften av de förskollärare vi intervjuade angav att de har förbjudit socker i 

förskolan. Högtider och födelsedagar uppmärksammas på andra sätt än genom sötsaker. 

Några av förskollärarna angav att de har plockat bort kräm, yoghurt och sötade drycker som 

tidigare serverats i förskolan. På de tre andra förskolorna angav förskollärarna att det finns en 

diskussion om att inte bjuda barnen på socker, i nuläget serveras det vid enstaka tillfällen. 

Förskollärarna anser i överlag att de inte har mycket att tycka till om när det gäller maten i 

förskolan då det vanligaste är att de får maten från kommunen. En förskola har restriktioner 

från föräldrarna kring vad som ska serveras då det är ett föräldrakooperativ. Den förskola som 

är ett personalkooperativ lagar mat själv tre gånger i veckan och får mat från kommunen de 

andra dagarna. De anser att de får lite grönsaker från kommunen och brukar be om att få mer. 

I likhet med vad Härnell (2009) nämner är det viktigt att inför mer frukt och grönt i förskolan. 

 

Alla förskollärare angav att de för samtal med barnen under måltiden. Det som diskuteras 

under måltiden skiljer sig ofta åt och kan handla om allt mellan vad som skett under dagen, 
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vart mjölken kommer ifrån till vad som händer med maten vi äter. De flesta av förskollärare 

vi intervjuade angav att de alltid brukar lägga upp lite av all mat till barnen på tallriken och 

uppmuntrar till att smaka av allt men att det aldrig är något tvång. Att föra diskussioner med 

barnen under måltiden, utan press eller tillrättavisningar kan ge barnen en positiv koppling till 

måltidssituationerna. En positiv inställning till matsituationerna kan främja goda kostvanor 

enligt Sepp (2015, s.52). Att få en negativ känsla kopplad till måltidssituationen, som till 

exempel kan uppstå vid stress, kan föra med sig konsekvenser för barnens hälsa. Magnusson 

och Ljungkrona-Falk (2013, s.70,80) framhåller att stress under måltiden kan ta bort den 

naturliga mättnadskänslan, vilket kan leda till att barnen äter för mycket då de inte kan känna 

den naturliga mättnadskänslan. Att känna stress tar bort de känslor kroppen får när den fått 

tillräckligt med mat. Genom en lugn måltidssituation kan pedagogerna samtala med barnen 

och lära dem hur det känns att vara mätt och barnen kan även känna efter själva, något som är 

svårt i en stressad miljö. Genom att pedagogerna är medvetna om samtalets viktiga funktion 

vid måltiden kan det bli en viktig del i barnens utveckling (Mcbride, Dev, 2014, s.36). För att 

minska stressen vid måltiderna har, enligt de förskollärare vi intervjuat, förskolorna utvecklat 

olika teorier om vad som passade bäst på just deras förskola för att ge en lugn stund vid 

måltiden. En förskollärare sa att de brukar se lunchen som ett lugnt inslag i vardagen då det 

sker mycket lärande genom hela dagarna och de anser att barnen både får vila och slappna av i 

samband med måltiden. 

 

De tre förskollärarna som angav att de använder sig av en matsal vid lunchen har på olika sätt 

försökt minska stressen som lätt uppstår. En förskollärare angav att de har satt upp skärmar 

för att skärma av borden och försöker ha så få barn som möjligt vid varje bord. Den andra 

förskolläraren berättade att de har samling innan lunchen och alla barnen brukar efter 

samlingen få gå lugnt in i matsalen, barnen har även fått lära sig vad de betyder att prata med 

små bokstäver vilket de får göra under lunchen. Den tredje förskolläraren angav att 

pedagogerna i förskolan tänker mycket kring övergångarna innan och efter lunchen och ser till 

att barngrupperna kommer till matsalen olika tider och att de inte går för många barn och 

tvättar sig samtidigt. Några av förskollärarna berättade att måltiden får ta sin tid men att det i 

bland kan vara svårt då de gärna vill vara effektiva och börja duka bort. Förskollärarna angav 

att de har diskuterat och kommit fram till olika sätt att minska stressen bland barnen som ofta 

är en bidragande faktor till att barn blir överviktiga. Genom att ta de vidtagande som 

förskollärarna angett kan ett lugn uppstå bland barnen. Lugnet vid måltiden kan bidra till att 
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barnen har enklare för att känna mättnad enligt Magnusson och Ljungkrona-falk (2013, s.70, 

80). 

 

7.3 Fysisk aktivitet 

Barn behöver fysisk aktivitet för att utveckla sin grundläggande motorik (Reunamo m.fl. 

2013, s.32). Vad vi kan dra för likheter med vårt resultat är att alla förskollärare anser att de 

arbetar med barns grovmotorik i verksamheten, men endast en gav oss ett konkret svar på 

frågan där hen kopplade ihop grovmotoriken med förskolans utflykter. Barn som är fysiskt 

aktiva har också visat sig ha enklare för inlärning (Rossin- Slater s.35). En förskollärare angav 

att de ser konkret att barnen har lättare för att fokusera och koncentrera sig om de får vara ute 

och röra på sig. Hen berättar vidare att om de någon gång inte har gått ut, märker de att barnen 

har otroligt svårt för att sitta still och det blir rörigt. Det går att tolkas som att inlärningen 

därmed också blir svårare, i och med dessa svar förstår vi att fysisk aktivitet har en inverkan 

på barns inlärning.  

 

Som förskollärare kan fysisk aktivitet planeras så att de läggs på en lagom nivå för barnen 

enligt Reunamo m.fl (2013, s.33,40). Det vi kan utläsa från resultatet att det handlar om att 

lära känna barnen och då utmana på rätt sätt, samt att utgå ifrån barnens ålder och kapacitet.  

 

Att gå på utflykt till närliggande grönområden ingår enligt flera av förskollärarna i många 

förskolors verksamhet, vilket har visat sig vara positivt för barns hälsa och välbefinnande, av 

den anledningen att deras utelek gynnas, detta styrks av Persson ( 2012, s.25). Att 

förskollärarna i vår studie anser att utflykter är bra för barns hälsa är en slutsats vi kan dra 

utifrån det resultat vi fått, framförallt är utflykter bra för att barnen utvecklar sin grovmotorik, 

samt även främjar barnens sociala kompetens när de vistas i en annan lärmiljö. Att en 

förskollärare tycker något helt annat är förvånansvärt, speciellt när tidigare forskning visar att 

utflykter bör ingå i förskolans verksamhet (Faskunger, 2008, s.6).  

 

”samarbete, individuell inlärning, jämförelse med den egna prestationen samt 

valmöjligheter” lyfts fram som några aspekter att ta hänsyn till för att få barn motiverade av 

Josefsson och Lindwall (2010, s. 212). Kopplas vår litteraturöversikt ihop vårt resultat av 

studien har en förskollärare angett att de arbetar mycket med vad barnen kan tänkas vilja leka 

med och då utgår de ifrån barnens intresse, och försöker hitta valmöjligheter till barnen. Att 

samarbeta med andra är ett sätt att få barnen motiverade, till exempel genom att barnen får 
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visa och lära av varandra som en förskollärare angav. Att som pedagog samarbeta med barnen 

genom att vara positivt inställd till uteverksamheten och allt vad det innebär samt visa 

intresse, är ett sätt motivera barnen. Att känna motivation till fysiskt aktivitet är en stor fördel 

men en förskollärare menar att barnen inte behöver motiveras, de tar egna initiativ. Vi anser 

att barn behöver motiveras på ett eller annat sätt, genom en inbjudande lärmiljö eller 

uppmuntrande pedagog.  

 

7.4 Övervikt 

Socioekonomiska faktorer har visat sig har betydelse för barns hälsa, både vad gäller 

matvanor och övervikt, vilket kan kopplas samman. Dåliga matvanor kan leda till övervikt. 

Familjer som har högre utbildning och bättre ekonomiskt ställt, väljer i större utsträckning 

bättre livsmedel och därmed får barnen bättre kostvanor (Härnell, 2009, Socialstyrelsen, 1990, 

s.14), detta kan tolkas bero på att familjer med bättre ekonomi har både inkomst och 

kunskapen till att välja bra livsmedel för barn. Detta bekräftade en av förskollärarna när hen 

delgav oss att föräldrarna till barnen var insatta i hälsa och att det kan bero på att föräldrarna 

har hög socioekonomisk status. Samma förskollärare, som arbetar inom ett 

föräldrakooperativ, förklarade att många föräldrar är insatta i deras barns hälsa och kommer 

med förslag på vad de kan göra i förskolan för att främja barnens hälsa. Vilket stämmer 

överens med det vi läst i tidigare forskning, att till exempel matintaget inte behövs minskas 

för att undvika övervikt utan de kan istället ersättas av bättre livsmedel så kosten blir bättre 

(Livsmedelsverket, 2010, s. 4). 

 

7.5 Metoddiskussion 
Vi har teorigenererade teman som vi själva formulerat, dessa rubriker är: hälsa, kost, fysisk 

aktivitet och övervikt. Vi är medvetna om att vi varit normativa genom hela vår studie och att 

detta kan ha påverkat vårt resultat. Vi har formulerat våra intervjufrågor utifrån 

förutsättningen att förskollärarna har en medvetenhet kring vilka faktorer som påverkar 

hälsan. Till exempel att skräpmat inte gynnar hälsan och att fysisk aktivitet främjar hälsan. 

Metoden vi valde, kvalitativa intervjuer, resulterade i att vi fick en stor mängd insamlat 

material. Materialet har vi gallrat och tagit ut de delar vi ansåg var relevanta för vår studie. 

Det har varit en svår process att välja ut vissa delar då vi gärna velat redogöra för allt vårt 

insamlande material, men då hade arbetet blivit för brett och vi hade inte hållit oss inom vårt 

fokusområde. Det svåraste momentet vi stött på under arbetsgång gång var att hitta 

förskollärare som kunde ställa upp på en intervju. Vår första metod till att ta kontakt med 
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förskollärare var genom att mejla förskolechefen men det visade sig vara ett ineffektivt 

tillvägagångssätt. Att ta kontakt via telefon visade sig vara en mer lämpad metod, då ett svar 

gavs direkt.  Detta tar vi med oss till en eventuell vidare studie.  
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8. Slutsats  

Utifrån tidigare forskning konstateras det att grunden för en god hälsa lärs in redan i tidig 

ålder. Förskolan blir i detta sammanhang inflytelserik av den anledningen att majoriten av 

Sveriges barn spenderar en stor del av sin tid i förskolan. Både fysisk aktivitet och bra kost 

bidrar på många sätt till en god hälsa, barnen blir mer koncentreade och orkar vara delaktiga i 

förskolans verksamhet. I och med införandet av TV och dator har det lett till allt fler inaktiva 

aktiviteter i hemmet därför är det väsentligt att planera fysiska aktiviteter i förskolan för att 

minska risken för övervikt.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares upplevelser kring hur de i dagsläget 

arbetar med förskolebarns hälsa med särskilt fokus på kost och fysisk aktivitet i förskolan. 

Genom intervjuer med förskollärare på olika förskolor, har vi fått en insyn i hur de uttrycker 

att de arbetar med barns hälsa. Resultatet från de kvalitativa intervjuerna har visat att hälsa 

ofta ses som en helhet där fysisk, psykisk och social hälsa kopplas samman och det var därför 

svårt att fokusera på enbart fysisk hälsa i vår studie. Det vi mer kan utläsa är att de förskolor 

som förskollärarna representerar uttryckte att de arbetar med hälsa på olika sätt fast med 

samma mål, där målet är att barnen ska nå god hälsa. Utifrån vår studie kan vi se att det inte 

finns något rätt sätt att arbeta med barns hälsa på, då alla intervjuade förskollärare utrycker att 

de arbetar med barns hälsa på olika sätt som gynnar deras hälsa. Att förskollärarna uttrycker 

att bra kost och fysisk aktivitet har stor inverkan på barn, kan vi se i vårt resultat. Både 

tidigare forskning och resultatet av intervjuerna visade på att förskollärarnas inställning och 

syn på fysisk aktivitet har betydelse för hur barnen blir motiverade. 

 

Vår studie har visat att det finns lite forskning kring kost och fysisk aktivitet i förskolan och 

även då hälsa går in i många av läroplanens mål, framgår ingen tydlig definition av hälsa. 

Begreppet hälsa nämns endast en gång i läroplanen. Därför kan det vara otydligt för 

förskollärare att veta vad de ska arbeta med specifikt kring hälsa. Förskollärana i studien var 

alla överens om att det krävs mer utbildning kring hälsa och de anser att de kan utveckla sitt 

hälsoarbete på flera plan. Denna studie är därför relevant för vår framtida yrkesroll, eftersom 

vi nu vet att det behövs mer kunskaper om barns hälsa i förskolan, och att förskollärare borde 

ta del av aktuell forskning för att på ett optimalt sätt gynna barns hälsa.  
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Ska vi se på vår studie normkritiskt utgick vi från en positiv syn på hälsa där näringsrik kost 

och fysisk aktivitet är bra för barnen. Vi utgick även från att förskollärarna delade vår syn 

kring det. Då det finns forskning på vad som är bra och dåligt för hälsan är det oundvikligt att 

ha en normativ inställning. Vi formulerade därför också våra frågor ut efter att god hälsa ses 

som något gynnsamt.  

 
8.1 Fortsatt forskning 

För vidare forskning kring detta område är det av intresse att följa upp intervjuerna med 

observationer, samt även intervjua föräldrar och barn för att på så sätt få en bredare förståelse 

kring synen på hälsa i förskolan. Det hade även vart intressant att utföra intervjuer på fler 

förskolor för att kunna göra en tydligare jämförelse om det har en betydelse vart förskolan 

ligger belägen och vilken huvudman förskolan har. I och med denna studie känner vi oss mer 

medvetna och insatta i området kring förskolebarns hälsa, och vikten av att värna om deras 

hälsa. 
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Bilaga 1. 
 

Intervjufrågor till studie.  

 

Hälsa: 

 

Vad är hälsa för dig? 

 

Hur arbetar ni praktiskt med hälsa? 

 

Hur tror du att förskolan påverkar barnens hälsosituation? 

 

Vilka faktorer på förskolan anser du påverkar barnens hälsa? 

 

Tar ni del av aktuell forskning kring barns hälsa? Hur påverkar det ert arbete? 

 

Hur tar ni ställning till kostråd/hälsoråd från media?  

 

Vet barnen på förskolan vad bra hälsa är? Hur tar ni upp det med barnen? 

 

På vilket sätt tar ni hänsyn till barns hälsa i planeringen av verksamheten? 

(Hur mycket plats får hälsa i prioriteringen av verksamheten?)  

 

Brukar ni gå på utflykt? Hur ofta? Anser du att de gynnar barns hälsa? Hur?  

 

Är föräldrarna insatta i ert arbete med barns hälsa?  

 

Hur arbetar ni hälsofrämjande tillsammans med barnens föräldrar? 

 

Fysisk aktivitet: 

 

Hur ger ni barnen möjlighet till fysisk aktivitet? 
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Brukar ni ha några planerade fysiska aktiviteter? Om ja, berätta mer. Om nej, hur motiverar 

du det? 

 

Planeringen och organisering är en del av förskollärares uppgifter,  

Tycker du att ni får tillräckligt med tid till att planerna fysiska aktiviteter?  

 

Hur många minuter skulle du vilja avsätta för planerad fysisk aktivitet/dag? 

 

På vilket sätt arbetar förskolan som du är verksam i med fysisk aktivitet? 

 

Vilka effekter tror du att fysisk aktivitet kan ha på barn? 

 

Har ni haft fysisk aktivitet i åtanke när ni möblerat förskolans lokaler? - Om ja, hur har ni 

resonerat då? - Om nej, varför inte?  

 

Har ni haft fysisk aktivitet i åtanke när ni planerat förskolans utemiljö? - Om ja, hur har ni 

resonerat då? - Om nej, varför inte?  

 

Hur motiverar ni barnen till fysisk aktivitet? 

 

Hur förhåller ni er till rekommendationerna att barnen ska vara fysiskt aktiva i 60 min/dag? 

 

Anser du att ni har resurser för att planera bra fysisk aktivitet?  

 

Kost: 

 

Hur ser du på matsituationen i förskolan?  

 

Hur går ni tillväga för att måltidssituationen ska bli stillsam och rofylld och därmed inte 

stressig, som kan påverka barns hälsa negativt? 

 

Vid speciella tillfällen som t.ex. födelsedagar eller högtider som firas i förskolan, anser du att 

man ska bjuda barnen på socker då? Varför? Varför inte?  
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Hur ser du på samtalet kring måltiden?  

 

Barn lär mycket av att få vara med i köket, får barnen delta på något sätt i matlagningen?  

Vad anser du om det?  

 

Övrigt: 

 

Hur ger ni barnen lagom stora fysiska utmaningar (för att inte ett barns utvecklig ska hämmas 

eller att utmaningen blir för utmanande)  

 

Anser ni att ett problem med övervikt/fetma existerar bland barnen på förskolan? Om ja, har 

ni funderat på hur ni kan främja god hälsa?  

 

Vad har ni för tanke med er utevistelse?    

Hur är er utegård formad?  

 

Utnyttjas hela gården av barnen? Om inte, har ni någon metod för att få barnen till att göra 

de?  

 

Läroplanen lyfter att förskollärare ska ge stöd och stimulans till barns motoriska utveckling. 

Hur tycker du att ni arbetar med detta i er verksamhet?  

 


