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Abstract

In  order  for  the  individual's  chances  of  good  health  to  increase,  health  promotion  should  be

introduced to the youngest children. A recent report shows that Sweden is falling in ranking in terms

of equal health where Sweden ended up in 23 out of 35 countries. The socioeconomic gaps in

Sweden's society mean that children's health becomes a geographical issue. The preschool's role

becomes  extremely important  in  this  context,  as  statistics  show that  84% of  children  living  in

Sweden are enrolled in preschool.  The purpose is to investigate how preschool teachers feel that

they work with children's health and well-being at preschool. The study consists of six qualitative

interviews with preschool teachers spread across two preschools. A qualitative content analysis of

the data was conducted to find prominent categories. Preschool teachers in the study agree that

health  in  preschool  needs  more  attention.  They agree  that  physical  activity  is  restricted  to  the

outdoor environment due to large children's groups and small premises. The result emphasizes that

preschool should be a positive and safe environment in which the children feel good.
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Sammanfattning

För att individens chanser till god hälsa ska öka bör hälsofrämjande arbete introduceras för de allra

yngsta barnen. En nulägesrapport visar att Sverige sjunker i rankning när det gäller jämlik hälsa där

Sverige  hamnade på  plats  23 av  35  länder.  De socioekonomiska  klyftorna  i  Sveriges  samhälle

innebär  att  barns  hälsa  blir  en  geografisk  fråga.  Förskolans  roll  blir  ytterst  viktig  i  detta

sammanhang eftersom statistik visar att 84 % av barn bosatta i Sverige är inskrivna i förskolan.

Syftet är att undersöka hur förskollärare upplever att de arbetar med barns hälsa och välbefinnande i

förskolan. Studien består av sex kvalitativa intervjuer med förskollärare utspridda på två förskolor.

En kvalitativ innehållsanalys av datamaterialet genomfördes för att hitta framträdande kategorier.

Förskollärarna i  studien är eniga om att  hälsa i  förskolan behöver  uppmärksammas mer.  De är

överens om att fysisk aktivitet begränsas till utomhusmiljön på grund av stora barngrupper och små

lokaler. Tydligt framträdande är att förskolan ska vara en positiv och trygg verksamhet där barnen

mår gott.
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1 Inledning

I FN:s konvention om barns rättigheter står det att alla barn har rätt till god hälsa (Unicef, 2017).

Sveriges barn har det tryggt i den bemärkelsen att landet har god ekonomi och hög levnadsstandard,

men trots detta råder det stora hälsoklyftor i landet. En nulägesrapport visar att Sverige sjunker i

rankning  när  det  gäller  jämlik  hälsa  där  Sverige  hamnade  på  plats  23  av  35  länder.  De

socioekonomiska klyftorna  i  Sveriges  samhälle  innebär  att  barns  hälsa blir  en geografisk fråga

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 

Förskolans roll blir ytterst viktig i detta sammanhang då statistik visar att 84 % av barn bosatta i

Sverige är inskrivna i förskolan (Skolverket, 2017). Med denna höga siffra anser jag att förskolan är

en  viktig  arena  för  att  genom  hälsofrämjande  arbete  påverka  barns  hälsa.  Enligt  Kungliga

vetenskapsakademin (2010) är små barns hälsa ett område med otillräcklig svensk forskning för att

man ska kunna göra  uttalande om barns  hälsa  över  tid.  Det  finns  även för  få  studier  gjorda i

förskolan om barns hälsa och det är därför denna studie är viktig. Tanken är att denna studie ska

bidra med kunskap om hur förskollärare ser på begreppen hälsa och välbefinnande samt lyfta fram

hur förskollärare arbetar hälsofrämjande.

1.1 Syfte

Syftet är att undersöka hur förskollärare upplever att de arbetar med att främja barns hälsa och
välbefinnande i förskolan.

1.2 Frågeställningar

Hur tolkar förskollärare begreppen hälsa och välbefinnande?

Hur beskriver förskollärare hälsofrämjande arbete i förskolan?

På vilket sätt och i vilket sammanhang anser förskollärare att de arbetar med att främja hälsa och 

välbefinnande i förskolan?
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2 Litteraturbearbetning och tidigare forskning

I följande kapitel presenteras den litteratur som bearbetats och som behandlar de centrala begreppen

i studien. I slutet av kapitlet presenteras tidigare forskning inom området. 

2.1 Centrala begrepp

2.1.1 Hälsa

Teoretiker har sedan lång tid tillbaka försökt definiera vad begreppet hälsa innebär. Olika teoretiska

perspektiv ser hälsa på olika sätt vilket medför skilda definitioner av begreppet. Teoretiker inom

biomedicinsk inriktning utgår från ett  synsätt  där definitionen av hälsa är frånvaro av sjukdom.

Hälsa och sjukdom ses som motsatspar där sjukdom står i  fokus för teorin. Ett perspektiv med

sjukdom  i  fokus  kallas  för  patogen  teori  (Medin  &  Alexanderson,  2000).  Enligt  Medin  och

Alexanderson  finns  en  definition  av  hälsa  som  är  mer  känd  än  andra  och  är  definierad  av

Världshälsoorganisationen (WHO, 1948): 

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro

av sjukdom eller funktionsnedsättning. 

WHO´s  definition  omfattade  således  mer  än  bara  individens  biologi,  till  skillnad  från  den

biomedicinska inriktningen. Med denna definition såg man hälsa som ett tillstånd och en väsentlig

förutsättning  för  människans  liv.  WHO´s  definition  utgår  från  ett  salutogent  perspektiv  som

fokuserar på vad som bidrar till hälsa, istället för vad som gör oss sjuka. Definitionen utvecklades år

1986  i  Ottawa  vilket  bidrog  till  att  definitionen  av  hälsa  även  kom  att  innehålla  begreppet

livskvalitet (Medin & Alexanderson, 2000). Trots en uppdaterad version av begreppet har WHO´s

definition kritiserats för att vara orealistisk att uppnå. Kritiker menar att definitionen är oanvändbar

då hälsa ses som ett tillstånd och inte som en process. Dessutom anser kritiker att definitionen är

orealistisk i den mening att hälsa jämställs med ett fullständigt välbefinnande, vilket innebär att de

flesta människor inte har hälsa (Eriksson & Winroth, 2015).
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I  förskolans  läroplan  benämner  Skolverket  begreppet  hälsa  specifikt  där  det  framhålls  att:

”Förskolan  ska  sträva  efter  att  varje  barn  utvecklar  sin  motorik,  koordination  och

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

(Skolverket, 2016, s. 10).

Citatet tydliggör därmed att förskolan har arbetsuppgifter som innefattar arbete med barns hälsa och

välbefinnande i förskolan. Citatet belyser den fysiska aspekten av hälsa då motorik, koordination

och  kroppsuppfattning  är  centrala  ord  i  citatet.  Dessa  tre  centrala  ord  ger  även  förskollärarna

riktlinjer för de områden som hälsoarbetet ska förhålla sig till inom förskolan. 

2.1.2 Hälsofrämjande arbete

Hälsofrämjande arbete ses som ett paraplybegrepp, det betyder att begreppet belyser olika aspekter

så som hälsa och välbefinnande. Hälsofrämjande arbete är aktiviteter som ska främja hälsa och ge

individen ökad kontroll över de faktorer som inverkar på hälsan. En definition som har haft stort

inflytande runt om i världen är definierad av Världshälsoorganisationen (WHO, 1986):

Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their 

health. To reach a state of complete physical, mental and social well-being, an individual or group 

must be abel to identify an to realise aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with the 

environment.

Citatet tydliggör således att hälsofrämjande arbete ses som en process där individen ska få chans

till  ökad kontroll  över sin hälsa och därmed förbättra hälsan.  Citatet  belyser att  hälsofrämjande

arbete innefattar både fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

 

Hälsoarbete i förskolan

Vanliga områden inom hälsoarbete i förskolan är fysisk aktivitet, kost och miljö. Något som lätt

glöms bort är att upplevelser är en faktor som påverkar hälsan. Under en dag på förskolan möter

barn många olika miljöer och intryck som kommer betyda mycket för hälsan och välbefinnandet.

Det kan exempelvis vara upplevelser av lokalernas utformning, lärarens sätt att bemöta barnen, av

miljön vid måltider och av att få lyckas. Detta betyder att förskolans hälsoarbete måste få ta stor 
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plats i  verksamheten.  Arbetet  kan ses som en strävan till  det bättre,  att  alltid jobba framåt och

förbättra barnens tillvaro. Ett av de viktigaste bidragen till barnens välbefinnande är en verksamhet

vars innehåll är anpassat både efter barngruppens behov samt varje enskilt barns behov. 

Innehållet bör upplevas som intressant, spännande och meningsfullt där barnen får möjlighet att

engagera många sinnen (Nordlund, Rolander & Larsson, 1997).  

Förankring i förskolans läroplan

Begreppet nämns inte specifikt i förskolans läroplan, dock nämns några aspekter av hälsofrämjande:

”Omsorg  av  det  enskilda  barnets  välbefinnande,  trygghet,  utveckling  och  lärande  ska  prägla

arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov” (Skolverket, 2016,

s. 5). 

Begreppet  kan  även  tolkas  i  ytterligare  en  punkt:  ”Förskolan  ska  sträva  efter  att  varje  barn

utvecklar sin motorik, koordination och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna

om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket, 2016, s. 10).

Citaten  visar  att  förskolans  läroplan  innehåller  riktlinjer  för  att  främja  barns  hälsa  i  förskolan.

Citaten  framhåller  att  barnens  olika  förutsättningar  och  behov  ska  beaktas,  detta  i  likhet  med

Nordlund, Rolander och Larsson (1997) som menar att verksamhetens innehåll har stor betydelse

för barnens välbefinnande i förskolan.  

2.1.3 Fysisk aktivitet

Motion har en positiv inverkan på den psykiska hälsan och det sägs att såväl stress som lättare

depressioner kan både förebyggas och behandlas av fysisk aktivitet (Perspektiv, 2014). För att få

klarhet  i  vad  fysisk  aktivitet  innebär  används  definitionen  från  Folkhälsoinstitutet

(Folkhälsoinstitutet, 2011): 

All kroppsrörelse utförd av skelettmuskulaturen som resulterar i en ökad energiförbrukning. Fysisk 

aktivitet omfattar såldes alla kroppsrörelser oberoende av syfte eller sammanhang.

Citatet belyser att en ökad energiförbrukning är grunden för fysisk aktivitet. För att främja barns 

hälsa är det viktigt att rörelse ingår som en naturlig del av vardagen, rekommendationer betonar
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 därför att barn bör motionera en timme varje dag (Fyss, 2017).

Fysisk aktivitet i förskolan

Fysisk aktivitet i förskolan är ofta kopplat till utemiljön. Barns fysiska aktivitet i förskolan sker

genom lek och den mest energikrävande leken sker utomhus. På grund av begränsat utrymme och

för att förhindra olyckor ges inte barn lika förutsättningar till rörelse inomhus som utomhus. Det är

förskollärarens ansvar att erbjuda barnen många och varierande lärmiljöer. För att främja fysisk

aktivitet  måste  barnen  ges  fritt  handlingsutrymme  där  de  kan  röra  sig  efter  egen  förmåga.  I

förskolan har den fysiska miljön stor betydelse för barns rörelse- och aktivitetsmöjligheter. Det är

därför av stor vikt att anpassa miljön för att främja spontan lek, såväl inne som ute (Osnes, Skaug &

Kaarby, 2012).  

Förankring i förskolans läroplan

Begreppet fysisk aktivitet nämns inte specifikt i förskolans läroplan. Skolverket använder däremot

begreppet  motorik och framhåller  att:  ”Förskolan ska sträva efter  att  varje  barn utvecklar  sin

motorik, koordination och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa

och sitt välbefinnande” (Skolverket, 2016, s. 10). 

Läroplanen lyfter  fysisk aktivitet  i  ytterligare en punkt:  ”Barnen ska kunna växla mellan olika

aktiviteter  under  dagen.  Verksamheten  ska  ge  utrymme  för  barnens  egna  planer,  fantasi  och

kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek

och andra aktiviteter både i planerad miljö och naturmiljö” (Skolverket, 2016, s. 7). 

Förskolans läroplan framhåller således att förskolan ska arbeta med fysisk aktivitet genom ledorden

motorik, koordination och kroppsuppfattning. Utevistelsen lyfts in i läroplanen som en arena där

fysisk aktivitet må ske, detta i likhet med Osnes, Skaug och Kaarby (2012) som menar att förskolan

ofta kopplar fysisk aktivitet till utemiljön.   

2.1.4 Kost

Måltiderna i förskolan tar mycket av verksamhetens tid då måltiderna ska förberedas, dukas fram

och plockas bort. Måltiderna ska präglas av lugn och ro där barnen ska få tillräckligt med tid för att

äta i en trivsam miljö. Barnen ska serveras mat på fasta och regelbundna tider med livsmedel som 
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bidrar till en hälsosam utveckling, detta betyder att sötsaker som kräm, sötad yoghurt och soppa inte

hör hemma i förskolan. Förskolans verksamhet har stor betydelse i och med att många barn äter

både frukost, lunch och mellanmål i förskolan (Livsmedelsverket, 2016). 

Förskolan bör servera näringsrika spannmål av fullkornsvarianter så som pasta, ris, bulgur och bröd.

Förskolan bör servera fisk minst en gång i veckan, då ökar chansen att barnen får i sig många av de

näringsämnen som behövs för att må bra. Nyttiga matfetter bör användas innehållande omättade

fetter, exempelvis rapsolja, och minska andelen chark- och feta mejeriprodukter. Används osötade

och magra mejeriprodukter bidrar det till att intaget av socker och mättat fett minskas. Mager mjölk

innehåller mindre mättat fett och är berikad med D-vitamin. Mjölk är en bra måltidsdryck men bör

inte serveras i  mängder, därför är  vatten ett  bra komplement beroende på vad som serveras till

(Livsmedelsverket, 2016). 

Måltidspedagogik

Måltidspedagogik är ett pedagogiskt arbete som innebär integrering av måltiderna i verksamheten.

Det betyder att personalen ser alla verksamhetens delar som en helhet där samtliga delar knyts an

till det pedagogiska arbetet. Måltiderna ses som ett lärtillfälle med varierande utgångspunkt, det vill

säga  mat  som  pedagogiskt  verktyg.  Måltidspedagogik  handlar  i  mångt  och  mycket  även  om

personalens  inställning  till  kost.  För  att  personalen ska kunna främja  bra  matvanor  och en bra

inställning till hälsosam mat krävs en positiv inställning (Livsmedelsverket, 2016).

Förankring i förskolans läroplan

Kost och måltider är begrepp som inte är specifikt utskrivet i förskolans läroplan. Det läroplanen

framhåller är att:  ”Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder samt vistelsetid

väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska

vägas samman på ett balanserat sätt” (Skolverket, 2016, s. 7). 

Citatet visar således att matsituationer och kost i förskolan är något som inte framskrivs specifikt i

läroplanen.  Ledorden  i  detta  citat  är  omvårdnad  och  omsorg  vilka  ger  förskollärarna  stort

tolkningsutrymme.  Hur  omsorg  och  omvårdnad  ska  definieras  och  tolkas  ger  läroplanen  inga

riktlinjer för.
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2.1.5 Vila/avslappning

Vila definieras som återhämtning efter en ansträngning och som omväxling mellan olika typer av

aktiviteter. Vilan är sammanbunden med aktiviteten och tillsammans skapar vila och aktivitet den

gynnsamma balans individen är skapt för och mår bäst av (Söderström, 2009). 

Det är viktigt att sova för att hålla hjärnans hälsa i balans. Sömn är den stora återhämtaren, det är då

hjärnan bearbetar intryck samt bygger upp ny energi. När vi sover stärks minnet och hjärnan rensas

på skadliga ämnen. Sover vi för lite hinner inte hjärnan rensa bort de skadliga ämnena vilket kan

bidra till att hjärncellerna tar skada. Minskad sömn gör även att immunförsvaret fungerar sämre

vilket bidrar till att man blir mer mottaglig för virus och bakterier (Hjärnfonden, 2017). I förskolan

är intrycken intensiva och större delen av tiden är barnen aktiva i olika aktiviteter. Det är därför

viktigt  att  lära  barnen konsten att  koppla  av och kanske till  och med somna,  att  ta  sig  tid  till

återhämtning (Ellneby,  2011).  Barn  har  vanligen en  naturlig  avspändhet,  som ofta  försvinner  i

tonåren. Därför är det viktigt att barnen får behålla och förbättra förmågan till avspänning (Borelius

och Bloom, 2002). 

Förskolebarns sömnbehov

Sömnen  ser  olika  ut  beroende  på  ålder  och  varierar  mellan  individer.  Det  finns  dock

rekommendationer för vad som är hälsosamt för barn i olika åldrar. När barnet är ett till två år bör

sömntiden vara 13-14 timmar per dygn och oftast finns behov av en till två vilostunder under dagen.

När  barnet  är  två  till  sex  år  bör  sömntiden  vara  12-13  timmar  per  dygn  och  oftast  minskar

vilostunderna under dagen ju äldre barnet blir (Rikshandboken, 2017).

Det är oftast vårdnadshavarna som styr över barnets vilostunder, inte minst på förskolan. Barnets

vilostund kan kortas ned eller tas bort av vårdnadshavarna med den anledningen att få barnet att

somna tidigare på kvällen och därmed sova längre under natten. Dock är en sömncykel cirka nittio

minuter vilket betyder att barn bör tillåtas att vila cirka en och en halvtimma för att barnet ska få ut

något bra av vilan (Förskolan, 2014).

Förankring i förskolans läroplan

Begreppet  vila  framskrivs  specifikt  i  förskolans  läroplan:  ”Förskolan ska  erbjuda barnen en  i

förhållande till deras ålder samt vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och
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omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt” (Skolverket, 2016, 

s. 7). 

I detta citat belyser läroplanen begreppet vila vilket ska bidra till att barnet får en balanserad dag i 

förskolan. Citatet lyfter således att barnets ålder och vistelsetid ska skapa ramarna för barnets dag 

på förskolan där miljön även ska anpassas efter barnet. 

2.2 Tidigare forskning

I Sverige har få studier om barns hälsa i förskolan med tillräckligt stark evidens gjorts. Däremot har

internationell  forskning kommit  längre,  dock fortfarande  begränsad och förhåller  sig  mestadels

inom fysisk aktivitet i förskolan. Nedan presenteras tidigare forskning samt annan relevant litteratur

inom området.

2.2.1 Svensk forskning

Svensk forskning som berör barns hälsa i förskolan och hälsofrämjande arbete i förskolan är knapp.

Hälsoutskottet vid Kungliga Vetenskapsakademien har bidragit med ett konferensuttalande i form

av en systematisk litteraturöversikt där barn och ungdomars psykiska hälsa över tid har studerats.

Uttalandet  gäller  för  de senaste  20  åren  gällande  barn  mellan  0-19 år.  Hälsoutskottet  bedömer

utifrån  litteraturöversikten  att  det  finns  för  lite  vetenskapligt  grundad  kunskap  om  små  barns

psykiska hälsa i Sverige. De kan därför inte göra något uttalande om förskolebarns psykiska hälsa

på grund av att underlaget brister i tillförlitlig data. Hälsoutskottet kom fram till att det behövs

bättre  kunskapsunderlag  berörande  psykisk  hälsa  hos  barn  i  åldern  noll  till  sex  år  (Kungliga

vetenskapsakademin, 2010). 

Likväl som Hälsoutskottet lyfter även Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, barns hälsa. De

menar  att  nationella  rapporter  visar  att  hälsoklyftorna  i  samhället  ökar  vilket  var  en  av

anledningarna  till  att  SKL tillsatte  en  programberedning  för  barns  och  ungas  hälsa  i  Sverige.

Beredningen skulle möjliggöra diskussioner kring  hur samhället kan främja barns och ungas hälsa

på olika samhällsnivåer. Beredningens resultat består av två rapporter varav en är relevant för denna

studie,  vilket  är  en  nulägesrapport  om  barns  och  ungas  hälsa  i  Sverige.  Rapporten  lyfter  att

förskolan kan ha en positiv inverkan på barns hälsa genom att erbjuda barn goda lärandemiljöer och

möjlighet att använda sina kompetenser och förmågor. 
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Lärande, hälsa och miljö har även ett nära samband med barns psykiska hälsa. Därför är förskolan

särskilt viktig med tanke på att majoriteten av landets barn vistas i förskolan (Sveriges Kommuner

och Landsting, 2017).  Samtidigt framhåller  en annan rapport att förskolan tycks ha en positiv

effekt på barns hälsa och kunskapsutveckling (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

2.2.2 Internationell forskning

Finland

I  en studie med barn i  åldrarna ett  till  sju år undersöktes dynamiken i  fysisk aktivitet  på olika

förskolor i Finland med Vygotskijs sociokulturella perspektiv som utgångspunkt. Metoddelen består

av  observationer  samt intervjuer  med barn där  resultatet  presenteras  i  tre  olika  kategorier:  låg,

mellan och hög nivå av fysisk aktivitet (Reunamo, Hakala, Saros, Lehto, Kyhälä & Valtonen, 2014).

Resultatet påvisar att 10 % av barnens fysiska aktiviteter bedömdes vara på hög nivå. För att fysisk

aktivitet  skulle  bedömas  som  hög  nivå  krävdes  fysisk  ansträngning  i  form av  att  exempelvis

springa.  Fysisk aktivitet  på mellannivå motsvarade 33,6 % och låg nivå bedömdes till  56,4 %.

Observationen av fysisk aktivitet med hög nivå tenderade att utspela sig på förmiddagen mellan kl.

8-12 och varade cirka 24 minuter.  Studien visar  att  stor  del,  närmare 71%, av barnens fysiska

aktivitet sker under fri lek. Resultatet framhåller att barnen i stort sett själva styr över deras fysiska

aktivitet i förskolan och att barnen utövade högre nivå på fysisk aktivitet ju längre bort från lärarna

de befann sig. Forskarna menar att barn behöver uppmuntran och erfarenhet av att lyckas för att

främja fysisk aktivitet. Resultatet framhåller att barn behöver mer fri lek utomhus där lärarna är

engagerade och hjälper barnen att starta aktiviteter. I resultatet synliggörs även hur barn påverkas av

att ha kamrater, vilket ökade barnens fysiska aktivitet samt deras välbefinnande (Reunamo et al,

2014).

Tyskland

En annan studie har undersökt skillnader  mellan förskolor med ett  speciellt  program för fysisk

aktivitet, förkortat FA-program, och förskolor utan detta program. Två tyska förskolor från vardera

grupp  har  deltagit  i  en  etnografisk  observation.  Studien  utgår  från  tre  olika  teorier  vilka  är:

socialekologi,  biopsykologisk modell  och social  kognitiv  teori  (Pape,  Sterdt,  Azouagh,  Kramer,

Walter,   Urban  &  Werning,  2016).
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Resultatet  visar att  förskolorna med FA-program har en tydlig och strukturerad verksamhet  där

barnen erbjuds olika fysiska aktiviteter, i såväl blandade grupper som i åldersintegrerade grupper.

Förskolorna  strävade efter  att  erbjuda  barnen fysiska  aktiviteter  utefter  deras  intressen.  Barnen

erbjöds bland annat gymnastik, dans, rullskridskor och yoga. Ett rum för fysisk aktivitet inomhus

fanns  på  dessa  förskolor  där  barnen  fick  vistas  och  leka  fritt.  Utevistelse  erbjöds  två  gånger

dagligen, en före och en efter lunch vilka varade cirka en timme vardera. Barnen gavs utrymme att

leka på egen hand, utan konstant uppsyn av lärare. Studien framhåller att lärarna hade en holistisk

syn på lärande där de uppmuntrade barnen att agera självständigt och där de visade att de tror på

barnens egen förmåga. Detta bidrog till att barnen blev motiverade till att prova saker på egen hand

innan de frågade en lärare om hjälp. Barnen på dessa förskolor ansågs ha god social kompetens med

god handlingsförmåga,  vilket  bidrog till  en harmonisk  arbetsmiljö  med låg  ljudnivå.  Resultatet

framhåller  att  bråk  mellan  barnen  var  sällsynt  under  observationstillfällena,  uppstod  tjafs  löste

barnen situationen oftast på egen hand (Pape et al, 2016). 

På  förskolorna  utan  FA-program fanns  oftast  ett  mål  för  dagen,  dock  med  öppen  struktur  på

verksamheten.  Lärarna erbjöd i liten utsträckning fysiska aktiviteter, däribland fingerramsor och

dans med kroppsrörelser. Utevistelse erbjöds en gång per dag vilken var schemalagd efter lunch. På

en av förskolorna, vilken benämns som förskola 3, varierade längden på utevistelsen och ibland

varade  den  inte  längre  än  trettio  minuter.  Resultatet  visar  att  på  båda  förskolorna  var  barnen

övervakade och begränsade när det gällde fysisk aktivitet. Båda förskolorna hade ett rum för fysisk

aktivitet  inomhus,  varav  förskola  3 i  liten  utsträckning använde rummet  på  grund av rummets

placering. Den andra förskolan, förskola 4, erbjöd barnen fri tillgång till rummet samt att de gjort i

ordning en hall där barnen fick utöva fysisk aktivitet. Denna förskola besökte även en gymnastiksal

en gång i veckan med en mindre grupp barn. På båda förskolorna ansågs belastningen på lärarna

vara hög. Resultatet framhåller att förskola 3 använde en auktoritär och disciplinär undervisningsstil

där de i mindre utsträckning uppmuntrade barnen att vara självständiga. Barnen hamnade ofta i

konflikter  med  varandra,  pojkar  var  utmärkande,  och  ljudnivån  bedömdes  vara  relativt  hög.

Resultatet  visar  att  förskolans  personal  styr  hur  verksamhetens  fysiska  aktiviteter  planeras  och

struktureras. Förskollärarnas förhållningssätt gentemot barn och fysisk aktivitet har stor betydelse

för hur barnen erbjuds fysisk aktivitet i verksamheten (Pape et al, 2016). 
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Skottland

I en kvalitativ studie var syftet att undersöka betydelsen av fysisk utbildning för personal och barn

på tre förskolor i Skottland med ett poststrukturellt perspektiv som utgångspunkt. I studien deltog

70 barn i åldern tre till fem år samt fjorton förskollärare. Forskarna undersökte hur  förskollärare

och barn engagerade sig i  diskurser relaterade till  fysisk aktivitet  och hälsa.  Metoddelen består

bland  annat  av  observationer  och  intervjuer  med  förskollärare  och  barn  (McEvilly,  Verheul  &

Atencio, 2015).

Resultatet framhåller att några förskollärare pratade om fysisk aktivitet som viktigt i förhållande till

fysisk hälsa och att förebygga fetma. Begrepp som lathet och ”soffpotatis” användes för att beskriva

problematiken i att många barn idag är överviktiga där många barn saknar motivation till fysisk

aktivitet. Resultatet i sin helhet påvisar att majoriteten av förskollärarna menade att fysisk aktivitet

är ett inslag i verksamheten som ska främja barnens hälsa, med stort fokus på att främja övervikt.

Några  uttalade  sig  om att  de  har  en  viktig  roll  som förebild  för  barnen,  då  det  är  viktigt  att

förskollärarna har en positiv inställning till fysisk aktivitet och hälsa. Förskollärarna menade att de

uppmuntrar till fysisk aktivitet i syfte att främja en hälsosam livsstil hos barnen. De framhöll att de

tyckte barnen behöver frisk luft där de kan springa fritt och att fysisk aktivitet är ett sätt att reglera

barns  beteende  och  i  vissa  fall  ansågs  utevistelsen  som  en  nödlösning  för  att  underlätta  för

förskollärarna. Barnen ansågs vara i behov av att komma ut och göra av med energi  (McEvilly et

al, 2015).  

En förskollärare tog upp vikten av att inte pusha barnen för hårt vad gäller hälsosam mat. Hen

menar att det kan leda till att barnen blir stressade och att små barn inte ska behöva tänka på vad

och hur mycket de bör och får äta. Hen menar att det är upp till förskolan att servera bra mat och att

det räcker med att  barnen vet vad som är nyttigt  och mindre nyttigt.  Samtidigt lyfter en annan

förskollärare att det idag är än viktigare att prata med barnen om vad som är nyttigt. Hen menar att

det skett en utveckling de senaste åren vad gäller mat, och inte minst onyttig mat. Studien visar att

hälsoarbete på förskolor ser olika ut beroende på förskollärarnas förhållningssätt, erfarenheter och

personliga åsikter (McEvilly et al, 2015).  
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2.2.3 Sammanfattning av tidigare forskning

Samtliga studier har haft skilda teoretiska utgångspunkter, de teorier som berörs är: Sociokulturell

teori,  Socialekologi,  Biopsykologisk  modell,  Social  kognitiv  teori  och  Poststrukturell  teori.  I

samtliga  studier  har forskarna  använt  antingen  observation  eller  intervju  som  metod  för

datainsamling.  Gemensamt  i  samtliga  studier  är  att  forskarna  fokuserar  på  fysisk  aktivitet  i

förskolan. 

I den finska studien menar Reunamo et al (2014) att barn behöver mer fysisk aktivitet på hög nivå

och att förskollärarna bör vara mer engagerade i aktiviteterna.  De menar att  stor del av fysiska

aktiviteter sker under fri lek och att barnen var mer fysiskt aktiva om de hade kamrater att leka med.

I den tyska studien menar  Pape et al (2016) att förskolor med FA program i större utsträckning

erbjuder fysiska aktiviteter än förskolor utan detta program. Studien framhåller att i förskolor med

FA program tror förskollärarna på barnens egen förmåga och att de är bra på att uppmuntra barnen.

Resultatet visar att förskollärarnas förhållningssätt gentemot barn och fysisk aktivitet spelar stor roll

för hur barnen erbjuds fysisk aktivitet i verksamheten (Pape et al, 2016). I den sista studien från

Skottland menar McEvilly et al (2015) att fysisk aktivitet förknippas med god hälsa. Utmärkande är

att förskollärarna anser att fysisk aktivitet utövas i verksamheten för att främja god hälsa men med

fokus på övervikt. Förskollärarna menade att fysisk aktivitet är ett sätt att reglera barns beteende

och i vissa fall ansågs utevistelsen som en nödlösning för att underlätta för förskollärarna. Studien

visar  att  hälsoarbete  på  förskolor  ser  olika  ut  beroende  på  förskollärares  förhållningssätt,

erfarenheter och personliga åsikter (McEvilly et al, 2015).

16



3 Teoretiska utgångspunkter

Denna studie utgår från ett salutogent perspektiv där salutogenes definieras som hälsans uppkomst,

myntat  av Aron Antonovsky.  Ytterligare ett  begrepp myntat  av Antonovsky är  KASAM, vilket

innefattar känslan av sammanhang (Medin & Alexanderson, 2000). I följande kapitel beskrivs det

salutogena perspektivet samt KASAM som centrala delar i studiens teori. 

3.1 Salutogent perspektiv

Perspektivet fokuserar på vilka faktorer som gör att vi har god hälsa. Salutogenes är motsatsen till

patogenes, det sistnämnda handlar om sjukdomens uppkomst där sjukdom är något avvikande i

tillvaron. I det salutogena perspektivet däremot anses stress, kaos och påfrestningar som naturliga

tillstånd vilka mer eller mindre alltid är närvarande. Det som blir intressant i denna teori är hur

individen, trots detta, har förmågan att bevara eller uppnå hälsa. Antonovsky hävdade däremot att

dessa  två  teorier,  salutogena  och  patogena,  inte  ska  utesluta  varandra  utan  istället  ska  de

komplettera varandra (Medin & Alexanderson, 2000).

Enligt Antonovsky kan vi uppleva hälsa trots att vi drabbats av någon sjukdom, därmed menade han

att  sjukdom  behöver  inte  betyda  att  individen  upplever  ohälsa.  Det  centrala  i  det  salutogena

perspektivet är rörelsen mot hälsa och hur vi i denna process hanterar förändringar. Antonovsky

påstod att livet är ett kaos där vi ständigt måste förhålla oss till förändringar. Det avgörande för vår

hälsa blir hur vi hanterar dessa förändringar. Han menade att något som tillfälligt försämrar vår

hälsa kan sedan i ett längre perspektiv göra oss starkare och ger därmed resurser och erfarenheter

för att klara av framtida påfrestningar (Eriksson, 2015). 

I salutogen teori är vår känsla av sammanhang en viktig faktor för att vi ska kunna upprätthålla

hälsa och utveckla den. Antonovsky påstod att känsla av sammanhang är det som bidrar till att vi

kan hantera och anpassa oss till ett liv i kaos. Antonovsky resonerade följande: ”The key lies in a

society and in people who cares about each other” (Eriksson, 2015, s. 18). I samband med KASAM

introducerade  Antonovsky  begreppet  hövlighet  som  en  del  av  värdegrunden  i  det  salutogena

perspektivet.  Han  menade  att  hövlighet  handlar  om  hur  vi  relaterar  till  och  betraktar  andra

människor  som  personer  med  olika  styrkor  och  förmågor.  
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Det  handlar  också  om  respekt  gentemot

andra människor och om den människosyn vi har, där grunden för ett sunt samhälle baseras på

konventionen om mänskliga rättigheter (Eriksson, 2015). 

3.2 KASAM

I  salutogen teori  anses hälsa uppkomma då individen har en känsla av sammanhang, KASAM.

Känsla  av  sammanhang  är  ett  sätt  att  se  på  livet  som  sammanhängande,  strukturerat  och

meningsfullt.  Det  handlar  också om att  ha tillit  till  sin egen förmåga att  kunna identifiera  sina

resurser  och  använda  dem  på  ett  sätt  som främjar  hälsa  och  välbefinnande  (Eriksson,  2015).

Begreppet  är  centralt  i  det  salutogena  perspektivet  och  är  enligt  Antonovsky  uppbyggt  av  tre

dimensioner: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Hult & Waad, 1997). 

Begriplighet

Begriplighet  handlar  om  att  det  som  händer  i  världen,  både  inom  och  utanför  individen,  är

begripligt, strukturerat och går att förutse. Individen mår bra av ett strukturerat liv och vill kunna

förutsäga händelser samt kunna förstå och förklara det som händer. Individer som är bra på att göra

händelser begripliga förblir i högre utsträckning friska (Hult & Waad, 1997). En förutsättning för att

kunna hantera motgångar är att vi i någon mån kan förstå dem. Allt vi kan förstå går lättare att

hantera (Eriksson, 2015).

Hanterbarhet

Hanterbarhet handlar om att kunna möta utmaningar och att ha vissa resurser under kontroll. Om

man  har  en  hög  känsla  av  hanterbarhet  riskerar  man  att  inte  se  sig  själv  som  offer  för

omständigheterna.  Det  är  därför  viktigt  att  individen  upplever  sig  ha  resurser  för  att  hantera

motgångar. Individer som upplever att de kan hantera livet blir mer motståndskraftiga mot ohälsa

(Hult & Waad, 1997). Det handlar även om att ha en vilja att satsa energi på problemet, det vill säga

att vi finner en mening i att kunna hantera situationen (Eriksson, 2015). 
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Meningsfullhet

Meningsfullhet hänvisar till vikten av att vara delaktig och att livet har en känslomässig, värdefull

innebörd som det är värt att investera energi och engagemang i. Meningsfullhet är den dimension

som driver motivationen i begreppet KASAM, men det är styrkan i förhållandet mellan samtliga

dimensioner  som  bildar  en  stark  KASAM  och  därmed  god  hälsa.  Höga  värden  i  dessa  tre

dimensioner gör individen motståndskraftig mot stress (Hult och Waad, 1997). 

Enligt Antonovsky avgör känslan av sammanhang hur en individ klarar av påfrestningar och han

hävdade att KASAM går att mäta. Om individen har höga värden innebär det att individen har en

stark känsla av sammanhang. Ju starkare KASAM desto bättre förmåga har individen att hantera

problemsituationer. Antonovsky menade även att en stark KASAM kan ses som en sorts vaccination

mot mental och fysisk sjukdom (Medin och Alexanderson, 2000; Hult och Waard, 1997). Eftersom

Antonovsky  hävdade  att  känslan  av  sammanhang  avgör  hur  individen  klarar  av  påfrestningar

(Medin & Alexanderson, 2000) kan teorin kopplas  till  förskolans  verksamhet  där  barn ständigt

möter nya utmaningar. Nordlund, Rolander och Larsson (1997) beskriver att förskolans innehåll är

avgörande för barns välbefinnande. Enligt författarna påverkas barns välbefinnande av vad barnen

får möta på förskolan. För att barn ska känna välbefinnande i förskolan bör verksamheten anpassas

efter  barngruppen  och  varje  enskilt  barn,  tillgodoses  detta  ökar  chansen  att  barnen  upplever

verksamheten som meningsfull (Nordlund, Rolander & Larsson, 1997). 

Studiens syfte var att lyfta fram förskollärarnas upplevelser av arbetet med barns hälsa i förskolan.

Den salutogena teorin blir  därav viktig  i  denna studie eftersom såväl  Medin och Alexanderson

(2000) som Eriksson (2015) menar att den fokuserar på vad som bidrar till god hälsa, där KASAM

hjälper oss att förstå hur vi i denna process uppnår god hälsa. 
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4 Metod

4.1 Kvalitativ metod

Eftersom studiens syfte var att undersöka förskollärares upplevelser av arbetet med att främja barns

hälsa och välbefinnande gjordes valet att använda en kvalitativ ansat. I en kvalitativ ansats kan

syftet  vara  att  förstå  uppfattningar,  upplevelser  och  avsikter  (Tidström  &  Nyberg,  2012).  Det

betyder att man är intresserad av att exempelvis försöka förstå människors sätt att resonera eller

reagera, eller av att undersöka varierande handlingsmönster (Trost, 2005).

4.2 Semistrukturerad intervju

Enligt Bell (2016) kan intervju som metod bidra till en djupare förståelse för respondentens svar då 

intervjuaren har chansen att känna av och registrera känslor, tonfall och mimik. Dessa uttryck kan 

ge information som ett skriftligt svar ej kan ge. Bryman (2011) framhåller att semistrukturerad 

intervju är en väl använd strategi för datainsamling i kvalitativ forskning. Anledningen är att denna 

form av intervju underlättar både själva frågandet och kategorisering av svaren. För att öka chansen 

att få tillräckliga och uttömmande svar på frågorna i denna studie önskades möjligheten att ställa 

följdfrågor till respondenterna, om det skulle visa sig relevant i någon situation. Enligt Bryman  är 

intervjuaren i en semistrukturerad intervju benägen att ställa uppföljningsfrågor till det som 

uppfattas vara viktiga svar, därav blev semistrukturerad intervju ett relevant val för denna studie. 

En semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har en uppsättning frågor som kan ses som ett

frågeschema, dock kan frågornas ordningsföljd variera och där frågorna är mer allmänt formulerade

jämfört med i en strukturerad intervju (Bryman, 2011). I denna studie sammanställdes i förväg ett

frågeschema (se bilaga 1) med frågor som utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar.

Informanterna hade gott om svarsutrymme dock begränsat till de olika områdena som frågeschemat

berör.  Under  samtliga  intervjuer  användes  ljudupptagning  med  hjälp  av  en  dator  där  alla

informanter  gav  sitt  godkännande  till  ljudupptagningen.  Detta  bidrog  till  att  inga  anteckningar

behövdes och all koncentration kunde därför ägnas åt att försöka förstå informanternas svar. Detta

har  genomförts  i  enlighet  med  Brymans  rekommendationer  (Bryman,  2011).   
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4.3 Urvalsstrategier

En forskare bör först tänka ut vilken målgrupp som måste ingå för att nödvändig data ska kunna

samlas  in.  Därefter  väljer  forskaren  ut  personer  från  målgruppen  som  ska  delta  i  studien

(Christoffersen  & Johannessen,  2015).  Eftersom studiens  syfte  var  att  undersöka förskollärares

upplevelser av arbetet med barns hälsa blev målgruppen verksamma förskollärare. En förskolechef i

en mindre ort belägen i Mellansverige kontaktades. Första kontakten med chefen skedde via mejl i

form av ett informationsbrev (Se bilaga 2). Förskolechefen gav snabbt svar där hen godkände att

studien  kunde  genomföras  på  hens  förskolor.  Förskolechefen  erbjöd  tre  förskolor  som  var

tillgängliga för studien, samtliga centralt belägna. En av de tre valbara förskolorna uteslöts på grund

av storleken på verksamheten,  jag ansåg att  det blev svårt  att  få ihop antalet  förskollärare som

behövdes  till  studien.  Valet  av  förskolor  grundades  därmed  på  dess  storlek  för  att  öka  antalet

tillgängliga förskollärare till studien. Den ena förskolan var belägen nära ortens centrum och den

andra låg i utkanten, mitt i ett bostadsområde. Från dessa två förskolor valdes tre förskollärare per

förskola.

4.4 Rekrytering av informanter

Vid examensarbeten är tiden en faktor som har betydelse för valet av antal informanter, därav bör

studenten begränsa antalet till färre än tio (Christoffersen & Johannessen, 2015). I studien används

därför sex informanter utspridda på två förskolor. På de valda förskolorna fanns två avdelningar

med barn i åldrarna ett till tre år samt två avdelningar med tre till fem år. Valet av informanter består

av en förskollärare från en av ett till tre avdelningarna och en förskollärare från varje tre till fem

avdelning. Det betyder att det är en förskollärare från en yngrebarnsavdelning och två förskollärare

från äldrebarnsavdelningarna, per förskola. På förskolorna fanns sex respektive fem förskollärare

utspridda på fyra avdelningar, vilket resulterade i ett ganska tunt urval. Urvalet av förskollärare

grundas på vilka som kunde tänkas ställa upp och som jobbat längre än ett år. Det betyder att jag

frågade förskollärare  tills  jag uppnått  mitt  önskvärda  antal.  För  att  göra  studiens  undersökning

säkrare fanns två förskollärare i reserv om problem skulle uppstå. Samtliga informanter var kvinnor

i åldern 30-60 år. 
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4.6 Reliabilitet och validitet

Begreppet reliabilitet innebär att en mätning är stabil. Innebörden av begreppet bygger på att man

ska kunna upprepa, replikera, mätningen. I denna studie blir det därav en aning komplicerat att tala

om reliabilitet  då människan inte  alls  är  stabil  och statisk i  sina föreställningar,  beteenden och

åsikter. Det betyder att svaren inte kan garanteras bli desamma varje gång den givna frågan ställs.

Detta på grund av att människan hela tiden befinner sig i en process där man samlar på sig nya

erfarenheter som bidrar till att bakgrunden till ett svar hela tiden förändras (Trost, 2005). Det finns

dock olika  strategier  för  att  tillgodose  kriterierna  som reliabilitet  ställer.  För  att  det  ska  finnas

möjlighet att en annan forskare ska kunna replikera denna studie är det viktigt att tydligt framhålla

hur studien gått tillväga (Bryman, 2011). Därför finns en bilaga med frågeschemat (se bilaga 1) som

använts i intervjuerna, en bilaga med samtyckesblanketten (se bilaga 3) som samtliga informanter

tagit del av samt en presentation av informanterna. 

Validitet  innebär  att  frågan ska mäta det  den är  avsedd att  mäta.  Trovärdighet  kan ses  som en

motsvarighet till begreppet validitet i kvalitativa studier. Om resultatet visar på olika beskrivningar

av den sociala verkligheten är det trovärdigheten i beskrivningarna som avgör hur andra människor

tar till sig studiens innehåll. För att skapa en trovärdighet i studien krävs det att man visar att den

utförts i enlighet med de regler som finns och man kan även rapportera resultatet till de som deltagit

i studien för att försäkra sig om att man uppfattat den verklighet som de beskriver korrekt. Detta

kallas ofta för respondentvalidering (Bryman, 2011). Det är därför av största vikt som författaren till

denna studie har förhållit sig till de etiska riktlinjerna som gäller för examensarbeten, som redogörs

nedan. Därutöver har samtliga informanter fått se över deras citat innan uppsatsen skickades in, för

att de skulle få möjlighet att bekräfta eller göra ändringar i deras uttalanden. Detta genomfördes i

enlighet med det som Bryman kallar för respondentvalidering.  

 

4.7 Analysmetod

Vid bearbetning av all  insamlad data,  i  denna studie i  form av intervjuutskrifter,  har  kvalitativ

innehållsanalys använts som metod. Metoden används för att dra slutsatser i ett innehåll grundat på

exempelvis verbal kommunikation. Vidare innebär det att man stegvis analyserar data med fokus på

likheter och olikheter. Vid en innehållsanalys är det vanligt att man kodar det man finner intressant i

texten  i  form  av  olika  teman  eller  kategorier.  
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Kodning av texten  anses  vara en av  de viktigaste  delarna  i  denna process,  dock ska man inte

likställa kodning med analys utan se det som en av pusselbitarna som utgör analysen (Bryman,

2011). 

Kodningsprocessen inleddes med att läsa igenom utskrifterna. Därefter lästes all data en gång till,

men denna gång gjordes kommentarer i form av nyckelord som respondenterna använt sig av. Efter

att kodningen avslutats granskades koderna. Granskningen innebar att kontrollera att flera koder

inte beskrev samma företeelse. Det innebar även att granska koderna i relation till den existerande

litteraturen och dess begrepp för att hitta likheter. Genom analysen trädde fem kategorier fram vilka

var: Hälsa i förskolan, Olika former av hälsoarbete, Måltiden i fokus, Utemiljön – arena för fysisk

aktivitet och Möjlighet till återhämtning. Denna analys utfördes i likhet med de rekommendationer

som finns enligt Bryman (2011). 

4.8 Forskningsetiska riktlinjer

Forskning och forskningsetik har på senare år kommit att regleras i lag. Dock räknas inte studenters

examensarbeten som forskning men de berörs ändå av begreppet  god forskningssed.  Begreppet

betyder att studenter, även om de inte bedriver forskning enligt lag, ska beakta det som står i lagen

om att värna om vetenskapens trovärdighet och god forskningssed. Det finns ett flertal aspekter som

är  viktiga  för  studenten  att  känna  till  innan  studien  påbörjas.  Exempelvis  finns  det  några

forskningsfrågor som ej är tillåtna för studenter, så som att behandla information som sedan går att

koppla till en viss förskola eller person. Det betyder att personuppgifter samt namn på barn eller

förskolor är förbjudna områden för studenter. Eftersom det finns riktlinjer för hur ett examensarbete

får utformas är det av stor vikt att studenter läser på och blir införstådda med vad som inte är tillåtet

att  göra  (Löfdahl,  2014).  Det  är  därför  inga  namn  på  varken  förskollärare  eller  förskolor

förekommer i denna studie. 

Den  övergripande  myndighet  som  reglerar  och  formulerar  riktlinjer  för  forskningsetik  är

Vetenskapsrådet. En av de viktigaste skrifterna på senare år är från Vetenskapsrådet och heter God

forskningssed (Christoffersen & Johannessen, 2015). Där framhålls bland annat allmänna principer

för god kvalitet. För att uppnå god kvalitet krävs det att studiens förutsättningar och utgångspunkter

förklaras tydligt. Ytterligare ett krav för god kvalitet är att studien innehåller ett väl formulerat syfte

Den valda metoden ska kunna motiveras och det bör också kunna visas att metoden är kapabel till

att  nå  svar  på  de  frågor  som  ställs.  
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Det  ska  framgå  att  forskaren  hanterar  metoden  korrekt  och  med  kompetens  (Vetenskapsrådet,

2011).Vetenskapsrådet har även formulerat fyra huvudkrav som forskaren måste ta hänsyn till med

syftet att skydda individen, dessa är:  Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet

och Nyttjandekravet (Christoffersen & Johannessen, 2015). Hur författaren till denna studie förhållit

sig till samtliga krav redogörs nedan. 

Informationskravet

Alla som berördes av studien, vilket i denna studie var förskolechefen och samtliga informanter,

tog  del  av  information  om  studiens  syfte  och  deras  uppgift  i  studien,  detta  i  likhet  med

rekommendationer  från  Vetenskapsrådet  (2011).  För  att  tillgodose  detta  krav  skickades  ett

informationsbrev  (se  bilaga  2)  till  förskolechefen.  Information  till  informanterna  skedde  första

gången muntligt genom ett besök på varje avdelning, sedan även i pappersform.

Samtyckeskravet

I  likhet  med  Vetenskapsrådets  rekommendationer  (2011)  har  samtliga  informanter tagit  del  av

information vad gäller deras rätt att själva bestämma över sin medverkan i studien, samt om rätten

att avbryta deltagandet när som helst under studien utan negativa följder. Detta genomfördes genom

en samtyckesblankett (se bilaga 3) som samtliga informanter erhöll. 

Konfidentialitetskravet

Insamlat datamaterial från informanterna har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde ta

del av det. Datamaterialet avidentifierades i den mening att personer och förskolor avkodades. När

studien  ansågs  färdigställd  förstördes  materialet.  Samtliga  steg  genomfördes  i  likhet  med

rekommendationer från Vetenskapsrådet (2011). 

Nyttjandekravet

Samtliga informanter blev informerade om att resultatet av studien, uppsatsen, endast används i

samband med studentens utbildning och i ett vetenskapligt syfte. Detta genomfördes i likhet med

rekommendationer från Vetenskapsrådet (2011).  
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5 Resultat

I följande kapitel  redovisas resultat från intervjuerna som sammanställdes i  analysen. Resultatet

presenteras genom kategorierna: Hälsa i förskolan, Olika former av hälsoarbete, Måltiden i fokus,

Utemiljön – arena för fysisk aktivitet  och avslutningsvis Möjlighet till återhämtning. Under varje

kategori finns en sammanfattning av informanternas svar samt citat som belyser hur informanterna

uttryckt sig. 

5.1 Hälsa i förskolan

Alla förskollärare var eniga om att fysisk aktivitet och hälsosam mat är faktorer som bidrar till god

hälsa i förskolan. Två av dem betonade vikten av att lära barnen god handhygien. De menade att det

dels är för att minska smittospridningen men även för att göra barnen delaktiga då det är något de

kan göra själva eller med stöd från en personal. Dessa två menade också att vårdnadshavarna är

med och påverkar barnens möjlighet till hälsa i förskolan. En av dem uttryckte sig följande:

Hälsa i förskolan är att föräldrar ser till så att barnen är friska när de kommer hit. Kom alltid frisk till

förskolan och det gäller även oss personal. Många har inte barnen hemma när de är sjuka och då går det

runt runt. Men så är det då några som har barnet hemma i kanske en vecka och så kommer de tillbaka och

då är det kört igen för att vissa föräldrar inte har hemma barnet tillräckligt länge (F2).

De två förskollärarna var överens om att förskolan behöver strängare regler vid sjukdom för att

förskolan ska kunna vara en hälsofrämjande verksamhet. En annan förskollärare berättade att vid

stora epidemier, exempelvis magsjuka, förläggs stora delar av verksamheten utomhus för att minska

smittorisken. Drygt hälften av förskollärarna uttryckte att de på något sätt jobbar med att förebygga

smittospridning och främja god hälsa.  Några förskollärare beskrev,  förutom fysisk aktivitet  och

hälsosam mat, att hälsa i förskolan är att barnen är trygga. De menade att trygga barn har bättre

chans till god hälsa i förskolan. En av dem förklarade hur hon ser på arbetet med barns hälsa i

förskolan:

Vi försöker jobba med vänskap och kamratskap och det är ju hälsa och att ha en bra ljudnivå är viktigt för

alla barn. Hälsa i förskolan är också att vi ser varje barn och lyssnar på varje barn så att alla mår bra av

det. Att barnen får vara med och att de känner att det är viktigt det vi gör att det är meningsfullt. Att

barnen känner sig trygga är också viktigt. (F5)
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En annan förskollärare förklarade att hon tycker att barnen ska känna glädje över att komma till

förskolan, att de vill komma dit. Hon berättade att hon förstår att barn helst vill vara hemma, det

hon menade var att hon vill att barn ska känna att förskolan är en trygg plats där man har roligt

tillsammans  med  pedagoger  och  kompisar.  Några  förskollärare  menade  att  kompisrelationer

påverkar barnens hälsa i förskolan. De framhöll att barn som har kompisar att leka med har också

bättre hälsa. En av dem berättade att de är noga med att lära barnen att alla får vara med. Att aldrig

utesluta någon utan istället lära barnen att bjuda in kompisar till leken.

5.2 Olika former av hälsoarbete

Förskollärarna var överens om att de arbetar hälsofrämjande i någon form, dock menade samtliga

att det är något de behöver arbeta mer med. Fyra förskollärare hävdade att hälsofrämjande arbete

inte enbart innebär motion och nyttig mat, det handlar även om bra lokaler och de menade att en

stimulerande lärmiljö främjar hälsan. Några förskollärare tyckte frågan om hälsofrämjande arbete

var svår att besvara, nedan följer citat från en av dem:

Svår fråga det där för det är lite si och så det där tycker jag. Man kan säkert göra mycket mer men det är

så med allt annat också. Men man tänker väl mest på att man ska vara ute så mycket som möjligt. (F6)

Svaret från denna förskollärare utmärker sig då hon anser att deras hälsofrämjande arbete endast

består av utevistelse. De andra förskollärarna framhöll att de är engagerade i och försöker på flera

sätt arbeta hälsofrämjande. Att det är för stora barngrupper är något som samtliga förskollärare var

överens om. De menade att de har för många barn med tanke på den yta de har tillgång till inomhus.

De betonade att detta även bidrar till en hög ljudnivå som inte bidrar till ett gott klimat på förskolan,

främst på förmiddagarna då barnantalet är som mest. En förskollärare beskrev hur hon upplever att

de arbetar hälsofrämjande: 

Vi jobbar med gemenskap, vänskap, att bli sedd, att bli hörd, att få vara ute, att få röra sig, miljön och

luften här inne. Vi vill ha en positiv anda där vi har mycket kul ihop, det ska vara mycket positivt under

en dag på förskolan. Men hälsofrämjande är också att barnen känner sig trygga. (F4)
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Förskolläraren  belyste  hälsoarbetets  omfång  genom  att  lyfta  dels  fysisk  aktivitet  men  även

emotionella aspekter och vikten av att se varje barn. Fler förskollärare svarade att det är många

olika faktorer som utgör grunden i hälsofrämjande arbete där trygghet och positiv inställning är två

nyckelord. 

5.3 Måltiden i fokus

Flera av förskollärarna har svarat att pedagogen har en betydande roll i många av verksamhetens

situationer. De menade att måltiderna är sådana situationer och många förskollärare betonade vikten

av att förskolläraren äter tillsammans med barnen och samma mat som barnen. De lyfter också att

det  är  viktigt  att  förskolläraren   uppmuntrar  barnen att  ta  mat  själva.  Några  framhöll  även att

samtalet runt bordet ska vara på en lugn nivå och bör ske mellan barnen och pedagogerna och inte

pedagogerna sinsemellan. Samtliga förskollärare var överens om att måltiderna ska vara lugna och

harmoniska  stunder.  Flera  förskollärare  menade  att  det  är  förskollärarens  uppgift  att  se  till  så

måltidssituationerna blir bra. Två förskollärare berättade att det handlar om att dela upp barnen på

flera  bord  så  att  ljudnivån  blir  behaglig  där  alla  barn  får  komma  till  tals.  Några  menade  att

pedagogen har en betydande roll i den mening att ha en positiv inställning till måltiderna. De menar

att en positiv stämning kan bidra till att fler barn vågar och vill smaka. Alla var överens om att man

aldrig ska tvinga ett barn att smaka, dock har de ett gemensamt arbetssätt där de uppmuntrar barnen

till att smaka på maten. En förskollärare beskrev hur hon ser på måltidssituationerna:

Vi är många barn på alla måltiderna så för oss är det viktigt att dela upp barnen på flera bord. Det ska vara

en mysig stund med smakupplevelsen i fokus. Innan lunch brukar vi samlas på mattan för att varva ner,

ibland med lugn musik en stund. Det är inte okej att tvinga ett barn till att smaka utan det ska vara en

positiv  upplevelse.  Vi  försöker  att  uppmuntra  till  att  smaka  lite  och  ändå  försöka  ha  något  från

tallriksmodellen på tallriken för att barnen ska se helheten i måltiden. (F4)

Angående måltidssituationerna och matens kvalitet gav förskollärarna liknande svar. De svar som

framträder angående maten är att den är bra, variationsrik och täcker hela kostcirkeln med olika

grönsaker varje dag. Samtliga förskollärare berättade även att de har tillgång till mycket frukt vilket

de tycker är positivt ur ett hälsoperspektiv. Förskollärarna var eniga om att maten som serveras är

bra, det var endast en förskollärare som hade något negativt att tillägga. Hon menade att hon inte är

nöjd med mjölken som serveras och uttryckte sig följande:
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Det finns lite negativt och det är att barnen dricker lättmjölk. Barnen ska dricka riktig mjölk. Den ska vara

fet och helst ska den vara opastöriserad. Men det serveras inte i förskolan. (F1)

Förskollärarna var nöjda med förskolematen, det var dock några som hade önskemål om förändring.

En  förskollärare  önskade  bättre  soppor  då  vissa  kunde  vara  väldigt  vattniga.  Två förskollärare

önskade att förskolorna hade eget kök så att maten kunde lagas i huset. En av dem menade att

maten blir mer hälsosam på det viset och den andra ville att barnen skulle få möjlighet att uppleva

doften av nylagad mat, hon menade att det kan inspirera barnen och främja aptiten. En förskollärare

framhöll vikten av att främja goda matvanor i den bemärkelsen att vara en god förebild för barnen.

Hon menar att  det  är  viktigt  att  fundera över  hur man pratar om maten och att  det behövs ett

gemensamt tänk i arbetslaget där förhållningssätt bör diskuteras. 

5.4 Utemiljön - arena för fysisk aktivitet 

Samtliga  förskollärare  ansåg  att  utemiljön  är  den  främsta  arenan  för  fysisk  aktivitet.  Alla

förskollärare erbjöd barnen utevistelse minst en gång per dag vilken är förlagd på förmiddagen.

Gemensamt i svaren är att alla förskollärare ansåg att fysisk aktivitet är nödvändigt för att barnen

ska orka med en dag på förskolan. Några av förskollärarna uttryckte även att fysisk aktivitet har

betydelse  för  barns  inlärning.  Utbudet  av  fysisk  aktivitet  skiljer  sig  mellan  avdelningarna.  Två

förskollärare  menade  att  de  jobbar  med  fysisk  aktivitet  genom  att  erbjuda  barnen  gymnastik,

utflykter,  utevistelse samt promenader där vissa aktiviteter är planerade och andra spontana.  En

förskollärare beskrev deras utbud av fysisk aktivitet och uttryckte sig följande:

Vi erbjuder barnen gymnastik i vår gymnastiksal en gång i veckan och vi åker på utflykt till skogen. Vi

har en rik och stimulerande gård där barnen kan springa och röra sig obehindrat. Vi har även leksaker som

gör att man måste röra sig rent motoriskt. Vi har stenar och vi har backar och kullar. Vi har en egen

pulkabacke. (F1)

Det var en förskollärare som uttryckte att utbudet av fysisk aktivitet i verksamheten var dåligt. Hon

ansåg att de endast erbjuder barnen fysisk aktivitet under utevistelsen på deras gård. Hon menade att

fysisk aktivitet inomhus inte är någon idé, det blir bara spring. De flesta förskollärarna var överens

om att  det är dåligt  med fysisk aktivitet inomhus. Dock skiljer sig orsakerna till  varför utbudet

inomhus  är  dåligt.  
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Många  förskollärare  berättade  att  lokalerna  är  ett  problem som begränsar  utövandet  av  fysisk

aktivitet inomhus. De betonade återigen storleken på barngrupperna då ytan inte räcker till alla barn.

Några  förskollärare  kan erbjuda  barnen  gymnastik  i  en  specifik  sal  medans  flera  förskollärare

saknar  tillgång  till  gymnastiksal.  Samtliga  var  överens  om  att  det  är  trång  i  lokalerna  på

förmiddagen, vilket resulterar i att fysisk aktivitet utförs på utegården. Däremot minskar barnantalet

på eftermiddagen vilket skapar mer yta för de barn som är kvar. Flera förskollärare menade att det

då finns plats för fysisk aktivitet inomhus genom exempelvis dans, motorikbana och andra lekar

som kräver yta. En förskollärare sammanfattade utbudet av fysisk aktivitet:

Inne tycker jag väl den är dålig, vi har ganska små lokaler till så många barn. Så det är om vi planerar

rörelse och om vi tar fram kuddar och gör balanshinder och sånt. Men samtidigt får dem mycket sånt på

eftermiddagen, då har de gott om golvyta och vi plockar fram material och gör exempelvis banor. Annars

tycker jag det är trångt, vi har ju inget stort rum för utmaning. Men ute är det ju mer vi är ute varje dag på

förmiddagen och gärna på eftermiddagen så utomhus har de goda möjligheter. (F5)  

Det  förskolläraren  beskrev  sammanfattar  vad  samtliga  förskollärare  har  svarat.  Fysisk  aktivitet

inomhus är begränsat på grund av att förskolorna är trångbodda. Det betyder att lokalernas yta inte

räcker  åt  verksamhetens  barn.  Därför  framhöll  förskollärarna  att  fysisk  aktivitet  främst  sker  i

förskolans utemiljö. 

5.5 Möjlighet till återhämtning

En förskollärare menade att de försöker erbjuda barnen en läsvila varje dag men att det börjar bli

mer vanligt att visa en film. Dock var hon noga med att betona hennes negativa inställning till

denna utveckling,  hon menade att  se  på  film egentligen  inte  är  en  aktivitet  som hör  hemma i

förskolan. Hon ansåg att film inte kan ersätta en läsvila i lugn och skön miljö. De som arbetar på

avdelningar för barn mellan ett till tre år förklarade att alla barn erbjuds en vilostund efter lunch och

att det är ytterst sällan något barn inte sover. De menade även att vilostunder erbjuds utöver detta

tillfälle för att tillgodose barnet behov, de yngsta barnen kan behöva sova både två eller tre gånger

under en dag på förskolan. Därför erbjuds barnen vila utefter vad de behöver. De förklarade också

att soffan är en plats för återhämtning när helst under dagen och barnen går ofta och hämtar en bok

som de vill läsa tillsammans med en personal.
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Flera  andra  förskollärare  svarade  att  de  erbjuder  läsvila  varje  dag  efter  lunchen  med  syfte  att

erbjuda barnen en lugn stund och tid för återhämtning. Även på de avdelningarna med äldre barn är

det barn som sover, dock är det föräldrarna som har önskemål om hur länge barnet ska sova. En

förskollärare som arbetar med de äldre barnen berättade att personalen erbjuder tid för återhämtning

när barnen visar behov till det. De har därför ett rum för avslappning där det finns en cd-spelare för

ljudsagor  och  madrasser,  kuddar  och  filtar.  Avdelningen  har  även  en  soffa  som  används  till

återhämtning under dagen. En förskollärare menade att vila är viktigt för barn som går långa dagar.

Hon förklarade hur de på hennes avdelning erbjuder återhämtning:

Vissa slappnar av vid läsvilan och några sover. Att få sitta i soffan och mysa och lyssna på en saga är

återhämtning för vissa medans andra sover. Vi har läsvila varje dag där vi pedagoger läser. Ibland har vi

ljudsaga på iPad men det är vanligast att vi läser själva. Vi tror att barnen får ut mer av att vi läser istället

för att lyssna på ljudsaga. Hur länge barnen sover är lite vad föräldrarna har önskemål om, allt från 30

minuter till två timmar. Ibland kan det känns lite hårt för de kan vara jätte ledsna när vi väcker dem. För

30 minuter känns för kort. (F4)

Samtliga förskollärare erbjuder tid för återhämtning i form av läsvila och vilostund. Förskollärarna

som jobbar med de yngre barnen erbjuder främst vilostunder där barnen sover och de som arbetar

med  de  äldre  barnen  erbjuder  främst  läsvila.  På  samtliga  avdelningar  erbjuds  barnen  tid  för

återhämtning efter lunch, vissa avdelningar anpassar verksamheten för att återhämtning ska vara en

del av dagen där barnen får mer inflytande. 

5.6 Sammanfattning

Studien visar att hälsa i förskolan främst är fysisk aktivitet  i  utomhusmiljö samt hälsosam mat.

Förskollärarna var överens om att pedagogen bör ha en positiv inställning till maten som serveras

för  att  främja goda matvanor  hos barnen.  Utmärkande är  också att  en stimulerande lärmiljö är

positivt ur ett hälsoperspektiv. Gemensamt är att förskollärarna uttryckt sig med orden trygg och

positiv  för  att  förklara  vad  som  är  viktigt  för  att  barnen  ska  må  gott  i  förskolan.  Tydligt

framträdande är att samtliga förskollärare tyckte barngrupperna är för stora jämförelsevis med den

yta de har tillgång till i verksamheten. De menade att detta har en negativ effekt på barns hälsa då

det bidrar till begränsat med fysisk aktivitet inomhus. Ännu en aspekt av detta är att ljudnivån ofta

blir hög på grund av att det är många barn på liten yta, vilket även det har en negativ effekt på barns

hälsa.  
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Studien  framhåller  att  samtliga  förskollärare  erbjuder  återhämtning  i  verksamheten  i  form  av

läsvila. Framträdande är att barn på småbarnsavdelningar erbjuds att sova i större utsträckning än på

äldrebarnsavdelningar. Om barn som går på äldrebarnsavdelningar sover är det oftast föräldrarna

som styr sovtiden men där förskollärarna har överseende utifrån barnets bästa.
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6 Diskussion

Det  avslutande  kapitlet  inleds  med  metoddiskussion.  Fortsättningsvis  följer  en  redovisning  av

resultatet kopplat till studiens frågeställningar, med stöd från teori och tidigare forskning. Kapitlet

avslutas med en redogörelse av studiens slutsats samt förslag till vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion

Jag anser att det finns både för- och nackdelar med att välja intervju som metod för datainsamling.

En nackdel med intervju är att det vid kortare undersökningar, exempelvis examensarbete, endast

hinns  med  ett  fåtal  intervjuer  då  större  delen  av  undersökningens  tid  går  till  att  planera  och

genomföra intervjuerna. Utifrån rekommendationer enligt Christoffersen och Johannessen (2015)

begränsades därför studiens informanter till sex stycken. Samtidigt lyfter Bell (2016) att med endast

ett fåtal intervjuer som grund för analysarbetet kan det bli svårt att analysera svaren. Jag tänker att

det finns en sanning i det Bell (2016) säger, ett för tunt material blir svårt att analysera. Jag vill

däremot hävda att studiens sex informanter gav ett rikt material som således resulterade i att en del

svar fick sållas bort för att vidmakthålla studiens syfte. 

Jag framhåller att intervju var en lämplig metod för denna studie eftersom syftet var att undersöka

förskollärares upplevelser. Får att  kunna ta del av och återberätta andra människors upplevelser

anser jag att ett personligt möte med personen i fråga är nödvändigt. Om en annan metod skulle

använts, exempelvis enkät, är jag inte säker på att jag skulle fått  tillräckliga svar för att kunna

besvara  mina  frågeställningar.  Jag  tänker  att  i  en  enkät  är  frågornas  utformning,  och  därmed

informanternas tolkning av frågorna, avgörande för vilka svar som tillhandahålls. Vid intervju har

intervjuaren  chansen att  förklara  om det  är  något  som informanten  inte  förstår  eller  tycker  är

otydligt.  Å andra sidan tar  intervju mycket av uppsatsens tid. Jag anser därför att  en fallgrop i

metoden är tiden den tar i anspråk. Jag framhåller vikten av att planeringen gällande när intervjuer

ska ske bör genomföras i tidigt skede av uppsatsen så att intervjuerna kan börja genomföras så tidigt

som möjligt. Detta rekommenderar jag för att minska risken för stress i slutet av uppsatsen. Jag

menar därför att planering är av stor betydelse för ett examensarbete. 
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En negativ aspekt av metoden är att den tekniska utrustningen bör kontrolleras både två och tre

gånger  innan  användandet  för  att  minska  risk  för  krångel.  Om jag  skulle  få  chansen  att  göra

ytterligare  en  undersökning  skulle  jag  därför  välja  en  mer  tillförlitlig  ljudupptagningskälla  vid

intervjutillfällena. Denna förändring vill jag göra på grund av att det ibland var svårt att höra i

ljudfilerna vad informanterna svarade,  vilket bidrog till  upprepade avlyssningar som tog av den

dyrbara tiden. 

Bryman (2011) menar  att  vid semistrukturerade intervjuer  är  frågorna mer allmänt  formulerade

jämfört  med  strukturerade  intervjuer.  Jag  anser  att  frågorna  i  frågeschemat  har  bidragit  till  att

frågeställningarna i studien till stor del har kunnat besvaras. Jag är dock medveten om att frågorna

utgår från att förskollärarna arbetar med barns hälsa och välbefinnande och att verksamheterna är

hälsofrämjande på ett eller annat sätt. Med tanke på att begreppet hälsa endast nämns en gång i

förskolans läroplan kan begreppet tänkas upplevas diffust. Vid sådana stora och viktiga ämnen som

barns hälsa och välbefinnande är, upplevde jag att informanterna kände sig trygga med situationen.

Jag upplevde också att samtliga förskollärare visade stort intresse för ämnet och studien. Jag vill

därför framhålla än en gång att intervju som metod gav studien ett rikt material att analysera och

som gav studien ett för förskolan intressant resultat.

6.2 Resultatdiskussion

För att  uppnå studiens syfte  genomfördes intervjuer  med förskollärare där intervjuerna skapade

material  till  analysen.  Genom analysen trädde  dessa  kategorier  fram:  Hälsa  i  förskolan,  Olika

former av hälsoarbete, Måltiden i fokus, Utemiljön – arena för fysisk aktivitet  samt Möjlighet till

återhämtning. Nedan följer en diskussion kring studiens framträdande resultat. 

I  resultatet framgår det hur förskollärare tolkar hälsa i förskolan. Exempelvis visar resultatet att

förskollärarna kopplar fysisk aktivitet och hälsosam mat med god hälsa i förskolan. Denna studie

visar  på  liknande  resultat  som McEvilly  et  al  (2015)  framhåller,  deras  resultat  visar  att  fysisk

aktivitet förknippas med god hälsa. Dock finns skillnader i hur förskollärarna betraktade syftet med

fysisk aktivitet i denna studie jämfört med McEvilly et al.  McEvilly et al lyfter  att fysisk aktivitet

utövas för att främja hälsa med fokus på att förebygga övervikt. Detta skiljer sig från resultatet i

denna studie då ingen av förskollärarna gjorde uttalanden om övervikt. 
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Däremot beskrev dem att syftet med fysisk aktivitet är att främja en hälsosam livsstil där fysisk

aktivitet,  frisk  luft  och  hälsosam  mat  är  viktiga  faktorer.  Resultatet  framhåller  även  att

förskollärarna  förknippar  trygghet  med  både  god  hälsa  och  välbefinnande.  Tillika  Antonovsky

menar förskollärarna att god hälsa är mer än så. Med stöd från det salutogena perspektivet kan

förskollärarnas uttryck för deras upplevelser förklaras med hjälp av KASAM.

Resultatet visar att förskollärarna arbetar för att skapa en trygg verksamhet där barnen ska trivas

och må gott.  Något jag anser utmärkte sig i  resultatet  var ett  uttryck från en förskollärare som

använde sig av ordet meningsfullt. Ordet används även av Nordlund, Rolander och Larsson (2010)

som menar att meningsfullhet är avgörande för om barnen tar till sig verksamheten, de menar att en

meningsfull verksamhet bidrar till barns välbefinnande. Ordet gör även att KASAM blir relevant då

Hult  och Waad (1997) lyfter  att  meningsfullhet  är  en av komponenterna i  begreppet.  Jag anser

därför att ett salutogent synsätt på hälsa blir relevant i sammanhanget då förskolläraren uttryckte att

meningsfullhet har stor betydelse för barnens trivsel på förskolan och därmed deras hälsa. Samtidigt

lyfter Hult och Waad (1997) att meningsfullhet kan tillgodoses om individen känner sig delaktig

och  känslomässigt  involverad.  Med  detta  i  åtanke  anser  jag  att  det  förskollärarna  har  uttryckt

angående hälsa kan förstås genom ett salutogent perspektiv,  eftersom Medin och Alexandersson

(2000) lyfter att det centrala i teorin är att fokusera på det som bidrar till god hälsa. Detta hävdar jag

på grund av att resultatet framhåller att förskollärarna på flera olika sätt arbetar för att skapa god

hälsa i förskolan. 

För att individens chanser till god hälsa ska öka bör ett hälsofrämjande arbete introduceras för de

allra yngsta barnen. Därför framhäver jag att förskolebarn, barn i åldrarna ett till sex år, bör bli

bekanta med begreppet hälsa och att man redan i förskolan arbetar hälsofrämjande. Om förskolan

arbetar hälsofrämjande kan det bidra till att öka barns förståelse om vikten av att värna om hälsan,

vilket i sin tur leder till att förskolan medverkar till att bygga friska barn. Våra barn är samhällets

framtid  vilket  gör  det  positivt  både  för  barnen  och  för  samhället  att  arbeta  hälsofrämjande  i

förskolan.  Det  är  därför  denna  studie  är  viktig,  för  att  lyfta  fram  små  barns  hälsa  och

uppmärksamma ämnets betydelse både ur ett mänskligt perspektiv men även ett samhällsperspektiv.

Förskollärarna var väl medvetna om vad som dels främjade hälsan men även vad som påverkade

negativt på hälsan. Framträdande i resultatet är att samtliga förskollärare framhöll vad som påverkar

hälsan negativt i förskolan. De beskrev bland annat trångboddhet, för liten yta för rörelse inomhus,

stora  barngrupper  och  hög  ljudnivå.  
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Ur ett salutogent perspektiv anser jag att detta kan ses som faktorer som inte bidrar till att processen

går mot god hälsa, utan snarare åt ohälsa. Dock lyfter Eriksson (2015) Antonovskys argument om

att livet består av kaos och påfrestningar och det då handlar om hur vi hanterar dessa situationer. För

att tänka som Antonovsky bör man fundera på hur förskolorna hanterar dessa negativa faktorer i

verksamheten. Resultatet visar att problemet med lokalerna och verksamhetens yta är något som

förskollärarna inte kan påverka, dock hanterar de situationen genom att dela in barnen i små grupper

för  att  dels  få  ned  ljudnivå  men  även  för  att  sprida  ut  barnen  på  den  yta  som är  tillgänglig.

Lokalernas yta samt de stora barngrupperna bidrar till att fysisk aktivitet bedrivs utomhus, vilket

betyder att inomhus bedrivs nästintill ingen fysisk aktivitet. Resultatet framhåller att fysisk aktivitet

inomhus kan bedrivas på eftermiddagarna då barngrupperna är mindre, dock är det inte ofta som

fysisk  aktivitet är inplanerat i verksamheten. Detta resultat visar på likheter med studien gjord av

Pape et al, (2016) där deras resultat visar att förskolorna utan FA-program i liten utsträckning erbjöd

planerade fysiska aktiviteter. Jag anser att förskolorna i denna studie och några förskolor i studien

av Pape et al har likheter, då dessa förskolor brister i utbudet av planerad fysisk aktivitet och fysisk

aktivitet överlag inomhus. 

Osnes, Skaug och Kaarby (2012) menar att det är betydelsefullt att förskolans miljö anpassas efter

barngruppen,  såväl  inomhus  som utomhus.  De  menar  att  en  stimulerande  miljö  främjar  fysisk

aktivitet.  Om verksamheten  har  stimulerande miljöer  anpassade  efter  barngruppen anser  jag att

chansen till  KASAM blir större. Eftersom Medin och Alexandersson (2000) menar att KASAM

avgör känslan för ett strukturerat och meningsfullt liv anser jag att stimulerande miljöer bidrar till

att verksamheten både blir  begriplig,  hanterbar och meningsfull  för barnen. Jag anser därför att

KASAM har stor betydelse för hur verksamheten bör utformas och hur förskollärare bör tänka.

Detta har även koppling till den tyska studien där Pape et al (2016) belyser vikten av en strukturerad

och välplanerad  verksamhet.  Deras  resultat  visar  att  verksamheterna  med stort  utbud av  fysisk

aktivitet  även  hade  en  tydligt  strukturerad  verksamhet.  Pape  et  al  framhåller  därmed  att

verksamheter med stort  utbud av planerade fysiska aktiviteter bidrar till  en lugn barngrupp, låg

ljudnivå, få intriger bland barnen och ökad självsäkerhet bland barnen.  I denna studie framställs

hög ljudnivå  som ett  problem på  samtliga  avdelningar  och anses  påverka  hälsan  negativt.  Till

skillnad från detta resultat lyfter jag resultatet från Pape et al som påvisar att ett rikt utbud av fysisk

aktivitet kan bidra till en behaglig ljudnivå i förskolan. Jag anser därför att deras resultat gagnar

denna studie i den mening att fysisk aktivitet kan främja en bra ljudnivå i förskolan. 
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Resultatet  visar  att  förskollärarnas  förhållningssätt  till  stor  del  styr  hur  avdelningarna  arbetar

hälsofrämjande. Detta kan liknas med McEvilly et al (2015) som framhåller liknande resultat då

deras  studie  visar  att  hälsoarbete  på  förskolor  ser  olika  ut  beroende  på  förskollärares

förhållningssätt, erfarenheter och personliga åsikter. Enligt Eriksson (2015) handlar KASAM om att

ha tillit till sin egen förmåga att kunna identifiera sina resurser och använda dem på ett sätt som

främjar hälsa och välbefinnande. Jag belyser därför vikten av att förskollärare tänker på sitt eget

förhållningssätt och reflekterar över sitt egna agerande i verksamheten. Jag anser även att det är

viktigt  att förskollärare reflekterar över hur de upplever sin egna KASAM, för att sedan kunna

implementera begreppet i verksamheten. Jag menar inte att själva begreppet KASAM är nödvändigt

för barn att kunna, utan det är innehållet som är av betydelse. För att kunna jobba hälsofrämjande

med  barnen  anser  jag  att  ett  gott  förhållningssätt  gentemot  hälsa  och  hälsofrämjande  arbete  i

förskolan är nödvändigt. 

I resultatet synliggörs hur och i vilka sammanhang förskollärarna arbetar med att främja barns hälsa

i förskolan. Samtidigt var samtliga förskollärare även medvetna om att de behöver arbeta mer med

hälsofrämjande  arbete  i  verksamheten.  I  resultatet  synliggörs  skillnader  i  vilken  utsträckning

avdelningarna  arbetar  med  hälsa,  dock  framhålls  några  gemensamma  nämnare  i  hälsoarbetet.

Gemensamt  är  att  samtliga  förskollärare  menade  att  de  erbjuder  fysisk  aktivitet  och  då  främst

utomhus, bra mat och tillfällen till återhämtning i verksamheten. Enligt Eriksson (2015) fokuserar

det salutogena perspektivet på faktorer som bidrar till att processen rör sig mot god hälsa och hur

man lyckas bibehåll god hälsa. Jag hävdar därför att förskollärarnas beskrivningar blir förståeliga

med  hjälp  av  salutogen  teori.  Jag  menar  att  de  gemensamma  nämnarna  i  hälsoarbetet  som

förskollärarna framhåller är faktorer som bidrar till  att barnen befinner sig i processen mot god

hälsa i  förskolan.  Även om resultatet  visar  på skillnader mellan hur ofta  och hur länge barnen

erbjuds  fysisk  aktivitet  anser  jag  att  förskollärarna,  i  någon  form,  arbetar  med  hälsa  på

avdelningarna. Resultatet i denna studie har vissa likheter med resultatet från den finska studien av

Reunamo et  al  (2014).  Deras  resultat  visar  att  barn  behöver  mer  fysisk  aktivitet  på  hög nivå.

Resultatet i denna studie visar att utbudet av fysisk aktivitet varierar på avdelningarna. Jag anser

därför  att  det  finns  ett  behov  av  att  utöka  utbudet  för  att  barnen  ska  tillgodoses  enligt

rekommendationer, vilket innebär en timmes motion om dagen (Fyss, 2017).

Medin  och  Alexandersson  (2000)  menar  att  processen  mot  god  hälsa  handlar  om  att  hantera

förändringar.  Enligt  Eriksson  (2015)  hävdade  Antonovsky  att  livet  är  ett  kaos  där  stress  och

påfrestningar är en del av vardagen. 
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Det betyder att salutogen teori handlar om förmågan att hantera livets påfrestningar och samtidigt

upprätthålla processen mot god hälsa. Jag anser att förskolorna påverkar processen mot god hälsa då

de  erbjuder  barnen fysisk aktivitet  i  utemiljö,  en  trygg verksamhet,  hälsosam mat  samt  tid  för

återhämtning. 

6.3 Slutsats

Utifrån  tidigare  forskning  samt  resultatet  från  denna  studie  framställs  fysisk  aktivitet  som den

främsta faktorn till god hälsa i förskolan. Resultatet av denna studie framhåller både styrkor och

svagheter  vad  gäller  hälsofrämjande  arbete  på  avdelningarna.  Den  tydligaste  styrkan  berör

måltidssituationerna och förskolematen då maten som serveras anses hälsosam och variationsrik av

samtliga  förskollärare.  Vidare  framträder  även  andra  styrkor,  om  än  något  svagare  än  den

förstnämnda, vad gäller fysisk aktivitet utomhus och möjlighet till återhämtning. Fysisk aktivitet

inomhus bör utvecklas på nästintill alla avdelningar. För att tillgodose rekommendationen vad gäller

en timmes motion om dagen anser jag att det krävs planerade fysiska aktiviteter i verksamheten.

Eftersom resultatet visar att många avdelningar saknar planering för fysiska aktiviteter är det något

som  behöver  utvecklas.  För  att  avsluta  denna  diskussion  återkopplas  studiens  syfte,  hur  ser

förskollärare på hälsa? I resultatet framhålls att arbetet med att främja barns hälsa i förskolan till

stor del grundas på förskollärarnas inställning till hälsa och hälsofrämjande arbete. Resultatet visar

därmed  att  förskolebarns  hälsa  behöver  få  större  utrymme  i  verksamheten  där  förskollärarnas

förhållningssätt har stor betydelse. Jag anser att denna studie är viktig med tanke på att det i Sverige

är få studier gjorda om barns hälsa i förskolan. Den är viktigt med tanke på att god hälsa i tidig

ålder ger barnet goda förutsättningar till ett hälsosamt liv framöver i livet. Jag hoppas att denna

studie  bidrar  till  att  lyfta  fram  ämnet  och  att  hälsofrämjande  arbete  i  förskolan  får  mer

uppmärksamhet. 

6.4 Förslag till vidare forskning

Eftersom resultatet både framhåller starka och svaga sidor i hälsofrämjande arbete i förskolan skulle

jag vilja forska vidare om de svaga sidorna. Studiens resultat visar att det brister på flertalet 

avdelningar vad gäller planering av fysisk aktivitet, såväl inomhus som utomhus. Detta har gjort 

mig intresserad för hur man skulle kunna utveckla fysisk aktivitet i förskolan och där fysisk 

aktivitet blir en del i verksamhetens planering. 
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För att detta ska vara möjligt bör förskolans planering av fysisk aktivitet studeras och granskas. Jag 

blir nyfiken på hur förskollärare tänker kring planerad fysisk aktivitet och vad de tycker att 

planeringen i sig betyder. Är det viktigt med planering, i så fall för vem och hur mycket behöver 

planeras?  Jag tänker att man skulle kunna använda sig av en fokusgrupp som metod för att skapa 

spännande diskussioner, gärna med förskollärare från flera olika förskolor för att möjligtvis öka 

antalet infallsvinklar. 
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Bilagor

Bilaga 1

Intervjuguide

Vad betyder hälsa för dig?

Vad betyder välbefinnande för dig?

Anser du att ni arbetar med hälsa tillsammans med barnen på förskolan?
Om ja, hur då?

Anser du att förskolan arbetar hälsofrämjande?
Om ja, hur då?

Vilka faktorer i förskolan anser du påverkar barns hälsa? 

Vad kan förskolan göra för att gynna och främja barns hälsa?

Hur ser barns möjlighet till fysisk aktivitet ut på förskolan?

Brukar ni erbjuda planerade fysiska aktiviteter?
Om ja, hur då?

Hur anser du att fysisk aktivitet påverkar barns hälsa?

I vilka miljöer erbjuds barnen fysisk aktivitet?

Hur ser du på måltidssituationerna i förskolan?

Vilka faktorer kan påverka barnen positivt respektive negativt under måltiderna?

Upplever du att maten som serveras är hälsosam? 
Varför/varför inte? 
På vilket sätt skulle den behöva förändras?

Hur anser du att man kan främja goda matvanor hos barnen?

Vad anser du om socker i förskolan?

Hur tänker du kring vila/återhämtning på förskolan?
Erbjuder ni barnen vila/återhämtning på förskolan?

Om ja, hur då?



Bilaga 2

Informationsbrev till förskolechef
Jag heter Amanda Callh och studerar till förskollärare vid Karlstads universitet. Jag läser termin sex

av sju och skriver nu mitt examensarbete inom idrottsvetenskap med inriktning på små barns hälsa

och hälsofrämjande arbete i förskolan. Mitt syfte med studien är att undersöka hur förskollärare

upplever att de arbetar med barns hälsa och välbefinnande i förskolan. För att nå mitt syfte har jag

valt intervju som metod.

Jag vill därför fråga dig som förskolechef för ortens centrala förskolor om du anser att denna studie

skulle kunna utföras på några av dina förskolor? Min handledare har rekommenderat mig att göra

cirka  sex  intervjuer  för  att  få  tillräckligt  med  material  att  analysera.  Jag  har  gjort  urval  som

begränsar undersökningen till verksamma förskollärare utspridda på olika förskolor, exempelvis två

från varje förskola. Jag kommer att förhålla mig till forskningskraven och med det menar jag att

följande punkter tillgodoses:

➢ Informationskravet – Innebär att deltagarna får information om studien, dess syfte samt vad

deltagarnas uppgift i studien är.  

➢ Samtyckeskravet – Innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan i

studien,  samt  att  de  kan avbryta  deltagandet  när  som helst  under  studien  utan  negativa

följder. 

➢ Konfidentialitetskravet –  Innebär att insamlat datamaterial från deltagarna förvaras på ett

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det. Datamaterial avidentifieras i den mening att

personer och förskolor avkodas. När studien är klar ska allt material förstöras. 

➢ Nyttjandekravet –  Innebär att  resultatet av studien, uppsatsen, används endast i samband

med students utbildning och i ett vetenskapligt syfte.

Vänliga Hälsningar,

Amanda Callh



Bilaga 3

Samtyckesblankett

Detta är en samtyckesblankett till deltagande i en undersökning i samband med ett examensarbete.

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i undersökningen som berör verksamma förskollärare. Läs

igenom noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva under med din namnteckning längst ned. 

Medgivande

➢ Jag har tagit  del av information kring undersökningen och är därmed medveten om hur

intervjun kommer gå till och den tid den tar i anspråk. 

➢ Jag deltar i undersökningen frivilligt och har blivit informerad om syftet med deltagandet. 

➢ Jag  är  medveten  om att  jag  när  som helst  under  och  efter  intervjun  kan  avbryta  mitt

deltagande utan att jag behöver ange orsak. 

➢ Jag har tagit del av information kring datahantering och är medveten om att material från

intervjun behandlas konfidentiellt.

          Ort/Datum:

          Namnteckning:

         
          Namnförtydligande:
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