
 
 

 

 

Examensarbete i Lärarprogrammet 

vid 

Institutionen för pedagogik - 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖR EN SUND LIVSSTIL 
 

Att arbeta för en hälsofrämjande förskola 
 

Olivia Tran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Sammanfattning 

 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot Lärare för förskola och förskole-

klass - grunden till lärande 210 högskolepoäng. 

 

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskole-

poäng i utbildningsvetenskap. 

 

Titel: För en sund livsstil – Att arbeta för en hälsofrämjande förskola 

 

Engelsk titel: For a healthy lifestyle – To work for a healthy preschool 

 

Nyckelord: Hälsa och förskola 

 

Författare: Olivia Tran 

 

Handledare: Anna-Carin Jonsson 

 

Examinator: Jörgen Dimenäs 

 

 

 

Bakgrund 
 

Bakgrunden belyses med hjälp av litteratur och forskning kring hälsans betydelse, men ock-

så om ohälsans – övervikt och fetmans påverkan. För att motverka ohälsans uppkomst och 

främja utvecklingen av god hälsa är den fysiska aktiviteten och maten en viktigt del i det 

hälsofrämjande arbetet. I förskolans läroplan står det skrivet att förskolan ska lägga grunden 

för ett livslångt lärande för barn, vilket gör att det också inkludera kunskap om att kunna ta 

hand om sin egen kropp och hälsa.  

 

Syfte 
 

Studiens syfte  är att ta reda på vad förskolelärarna anser att de utför för arbeten, som kan 

sägas vara hälsofrämjande.  

 

Metod 
 

Som undersökningsmetod har jag använt mig av enkäter, vilket gör att studien får en kvanti-

tativ karaktär. Fokusgruppen är de verksamma förskolelärarna ute i förskolan. 

 

Resultat 
 

Resultaten visar att majoriteten av förskolelärarna har regelbundna rörelseaktiviteter, såsom 

dans, rytmik, inne- och utelekar med barnen. Fysiskt aktivitet och hälsa anses också vara ett  

viktigt inslag i förskolan och ska därför inte uteslutas, utan ska ses som en möjlighet att 

kunna integreras med andra ämnen. 
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1 Inledning 
 

 

Idag talar man mycket om hälsa och ohälsa. Detta fenomen har under senare tid fått stort 

inflytande, som till viss del är en följd av uppmärksamhet från medias håll. De talar bland 

annat om den ökande fetman och överviktsproblemet i samhället, som även har drabbat de 

yngre barnen. Faktorer som kan bidra till ohälsa anses bland annat vara att i dagens samhälle 

finns det fler stillasittande barn, som inte är fysisk aktiva, och i kombination av ohälsosam-

ma matvanor anses det vara orsaken som bidrar till ohälsa (Livsmedelverket 2011-05-23). I 

och med att man börjar bli medveten om den fysiska aktivitetens funktion och att äta rätt, är 

begrepp som idrott, hälsa, hygien och kost bland annat det som man hör allt oftare idag. 

Samtidigt ska det tilläggas att när man väl talar om den ökande ohälsan, och val av strategi 

och åtgärd för att motverka ohälsan bland de yngre, är det oftast barn i skolåldern som man 

talar om. Vad gäller då för förskolebarnen? Är inte hälsofrämjande arbete viktigt i försko-

lan? Vad förskolelärarna i förskolan säger om den saken och vilken syn och inställning de 

har gentemot hälsofrämjande arbeten är därför värt att undersökas.  

 

Robinson och Page (2009, s.508) skriver också att fetma är en oroande problem för många 

människor i världen. I försök att motarbeta övervikt och fetma som ohälsa har man därför 

tagit fram olika strategier och åtgärder, men många av dessa strategier är fortfarande utfor-

made för barn i skolåldern. Exempel på använda strategier är bland annat GENESIS studien 

i Grekland där man mäter livsmedel, näringsintaget, tillväxt och utveckling hos barnet, och i 

Sverige arbetar man mycket för att kunna identifiera barn som ligger i riskzonen för övervikt 

(Robinson & Page 2009, s.511). Andra strategier som tas till är att man förbjuder direkt re-

klamer till barn, uppmuntring till fysisk aktivitet, nyttigare mat och andra program i hopp 

om att kunna ändra barnens beteende som sedan kan bidrar till ett sundare livsstil (Robinson 

& Page 2009, s.511-513).  

 

Denna undersökning tar bland annat reda på vad som anses vara hälsofrämjande arbete, vil-

ken inställning förskolelärarna har gentemot hälsofrämjande arbeten, samt på vilka olika sätt 

pedagogerna arbetar för att hålla både rörelse, hälsa och kost i en god balans i förskolan.  

 

I Läroplanen för förskolan står det att: ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt läran-

de” (Läroplan för förskola, Lpfö98. Reviderad 2010, s.7). Därför är det viktigt att man för-

söker få med barnen så tidigt som möjligt för att kunna lägga grunden för ett hälsosamt livs-

stil, som sedan tenderar att påverka hela vuxenlivet (Goodway & Robinsons 2006, s.1). Att 

man i den tidiga stadiet redan kan motverka ohälsan minskar man också risken av utveckling 

av fenomenet global ohälsa. Att må bra handlar inte bara om att man ska kunna arbeta effek-

tivare på jobbet, i skolan eller fungera bra i förskolan, utan också om att få en sundare livs-

stil, leva längre och bli fri från uppkomsten av nya sjukdomar. Det vill säga att leva ett frisk 

liv.    

http://csaweb108v.csa.com.lib.costello.pub.hb.se/ids70/p_search_form.php?field=au&query=page+kirsty&log=literal&SID=5c0ksf28lbafhv0gnehhgoacb0
http://csaweb108v.csa.com.lib.costello.pub.hb.se/ids70/p_search_form.php?field=au&query=page+kirsty&log=literal&SID=5c0ksf28lbafhv0gnehhgoacb0
http://csaweb108v.csa.com.lib.costello.pub.hb.se/ids70/p_search_form.php?field=au&query=page+kirsty&log=literal&SID=5c0ksf28lbafhv0gnehhgoacb0
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2 Syfte 
 

 

Studiens syfte  är att ta reda på vad förskolelärarna anser att de utför för arbeten, som kan 

sägas vara hälsofrämjande.  

 

 

2.1 Frågeställningar 

 

Frågeställningarna är: 

 

1. Vad gör förskolelärarna för att få med arbetet om hälsa, rörelse och mat i förskolan?  

 

2. Är fysisk aktivitet och hälsa viktigt att integrera i arbetet med barnen i förskolan? 

 

3. Påverkar förskolelärarens attityd till hälsa deras yrkesroll och arbete i förskolan? 

 

4. Hur är förskolelärarens förståelse över barnens medvetenhet om rörelsens och ma-

tens betydelse för hälsan? 
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3 Begreppsdefinition 
 

 

3.1 Arbeta 
 

I studien har jag använt mig av ordet arbeta, som syftar till de arbeten förskolelärarna utför,  

det vill säga de arbeten som ingår i en förskolelärares uppdrag. Vad som ingår i en förskole-

lärares uppdrag kan man sedan föra diskussioner om, men det uppdrag jag syftar i denna 

studie är det som står skrivet i läroplanen, styrdokumenten. Det är utifrån läroplanen som 

förskolelärarna ska arbeta och lägga upp sitt arbete. Hur förskolelärarna sedan tolkar och 

väljer att lägga upp sitt arbete beror på förskolelärarna själva, det viktiga är att det inte stri-

der mot styrdokumenten. I Läroplanen för förskolan står det att: ”Förskolan ska lägga grun-

den för ett livslångt lärande” (Lpfö98. Reviderad 2010, s.7). Förskolelärarna har på så sätt  

ett omfattande arbete, som egentligen berör alla områden. Dessa områden kan vara alltifrån 

utveckling av barnens sociala, emotionella till barnens kognitiva kunskaper. En förskolelära-

res arbeten är på så sätt mångdimensionell, viktig och betydelsefullt på alla sätt.  

 

 

3.2 Fysisk aktivitet, rörelseaktivitet och gymnastik 

 

Begreppen fysisk aktivitet, rörelseaktivitet och gymnastik kommer att definieras samt för-

tydligas i detta avsnitt. 

 

Fysisk aktivitet är ett brett begrepp som kan definieras enligt Folkhälsoinstituten (1997:6, 

s.10) som kroppsrörelse eller kroppsövningar som kräver energiförbrukning av det egna 

kroppen. Rörelseaktivitet kan definieras av aktiviteter som kräver rörelse eller förflyttning 

av det egna kroppen. Enligt Folkhälsoinstitutet (1997:6, s.10) betyder rörelse nästan samma 

sak som fysisk aktivitet. Skillnaden är bara att det är motoriken och samspelet mellan nerver 

och muskler som står i fokus. Begreppen fysisk aktivitet och rörelseaktivitet som används i 

studien syftar till alla aktiviteter som kräver rörelse, oavsett om det är dans, lek eller någon 

annan fysisk aktivitet.  

 

Begreppet gymnastik har genom åren förändrats och fått en rad olika betydelser, men det 

gemensamma är att uttrycket gymnastik innefattar många olika kroppsrörelser. Gymnastiken 

syftar till att man tränar hela kroppen – både fysiskt och psykiskt (Nationalencyklopedin 

2011-04-24). Gymnastikbegreppet i studien syftar till de planerade gymnastik och rörelse-

pass som förskolelärarna har med barnen, dvs. fasta regelbundna gymnastikpass i schemat. 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98. Reviderad, s.12) står det inte uttalat att barnen ska ha 

gymnastik i förskolan, men att förskoleläraren ska ansvara för att barnen får både stöd och 

stimulans i sin motoriska utveckling, koordinationsförmåga, samt kroppsuppfattning.  
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4 Bakgrund 
 

 

I bakgrunden kommer tidigare forskning och annan relevant information som är kopplat till 

syfte och frågeställning. Inledningsvis kommer begreppet hälsa att presenteras, samt en in-

troduktion om övervikt och fetma. Därefter kommer en redogörelse för den fysiska aktivite-

tens och matens betydelse att tas upp och  hur man kan arbeta kring ämnet hälsa i förskolan, 

samt vad läroplanen har att säga om ämnet hälsa.  

 

 

4.1 Hälsa 

 

Hälsans olika former 

Begrepp som hälsa och hälsofrämjande är ord som vi hör allt oftare, men det behöver inte 

betyda att man är klar över innebörden i dessa ord. Medin och Alexanderson (2000, s.37) 

menar att teoretiker har länge försökt att definiera hälsans innebörd. I det antika Grekland 

precis som i Kina menar man att hälsan är starkt knuten till medicin, filosofi och hur man 

lever, men synen på vad som anses vara hälsa skiljer sig trots detta stort emellan dem. Detta 

kan beror  på den skilda synen man har om ohälsans orsaker. ”Människors uppfattningar om 

vad hälsa är och hur man håller sig frisk är starkt kulturellt präglad” skriver Ginsburg (1996, 

s.85). Detta kan vara en förklaring till de skilda synsättet. Kulturen är en del av oss, våra 

tankar, värderingar och livsstil. Därför är uppfattningen om vad hälsa är, också starkt knuten 

till den kultur vi befinner oss i (Ginsburg 1996, s.85). Utgångspunkten kan vara detsamma 

men lösningen behöver inte vara det.   

 

Vad som egentligen menas med hälsa finns det därför inga tydliga svar på. Enligt Folkhälso-

institutet (1997:6, s.11) förändras synen på hälsa oftast över tid, samt är kopplade till de 

grundläggande värderingar och kultur som man befinner sig i. De förändringar som sker i 

hälsobegreppet avspeglar hur samhällets syn på människan har förändrats och hur det före-

byggande hälsoarbetet går till. Det enda som man kan konstatera är att hälsa har gått från att 

handla om behandling av sjukdomar till att förebygga ohälsa. Hälsoarbetes inriktning har 

alltså utvecklats från att vara en angelägenhet för sjukvården till att vara en angelägenhet för 

alla i samhället.  

 

Världshälsoorganisationen (WHO) som är ledande inom folkhälsofrågor och arbetar för ett 

hälsosam och frisk värld definierar hälsa som: "ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och inte bara en frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning" (Na-

tionalencyklopedin 2010-10-27). Begreppet hälsa omfattar i detta sammanhang därmed hela 

en individs välbefinnande och sinnestillstånd och inte enbart avgränsad till fall av sjukdo-

mar. För att kunna uppnå total hälsa krävs förutom att man är frisk från sjukdomar, även att 

man mår bra både fysiskt, psykiskt och socialt.  

 

I Olsson och Olssons (2007, s.27) beskriver författarna fyra olika sorter av hälsa som krävs 

för att en individ ska mår bra. 1) Den fysiska hälsan, dvs. det kroppsliga hälsotillståndet, 2) 

den psykiska hälsan, dvs. det mentala hälsan 3) den social hälsan, dvs. relation och harmoni 

med andra, samt 4) den existentiella hälsan som innebär att man kan hantera frågor om den 

egna identiteten och livets mening. Dessa är viktiga faktorer för att kunna uppnå en ”total” 

hälsa enligt författarna. Hälsa som begrepp kan därmed definieras på många olika sätt. Men 

en sak som alla kan  vara överrens om är att optimal hälsa nås när det fysiska, psykiska och 
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sociala hälsan är tillfredställd. Hälsa kan därför sägas vara ett tillstånd eller en egenskap hos 

en individ. Folkhälsoinstitutionen (1997:6, s.12) betonar också att människan har en innebo-

ende förmåga att kunna påverka sin egen livssituation. Det handlar bara om viljan. Talar 

man om hälsa är det vanligt att begreppet ohälsa också dyker upp i dess sammanhang, då 

hälsan är ohälsans motsats. Medin och Alexanderson (2000, s.72) påpekar samtidigt att be-

greppet ohälsa oftast är förknippad till sjukdomar eller med ett sjukligt negativ tillstånd. 

Med andra ord kan man förklara hälsa som något positivt medan ohälsa som något negativt.   

 

 

Ohälsa - övervikt och fetma 

Ohälsa förknippas oftast ihop med en rad av sjukdomar som drabbar den fysiska kroppen, 

och det snabbt växande folkhälsofaran är förmodligen övervikt och fetma. Landstinget i 

Jönköpings län (2009, s.1) skriver att WHO klassar fetma som en kronisk sjukdom som idag  

anses vara världens snabbaste växande epidemi, och betecknas som folkhälsoproblem. Vad 

som orsakar övervikt och fetma är enligt Peterson (2008, ss.32-36) beroende på vem det är 

man frågar. En del påstår att det beror på ens mentala hälsa som ligger bakom tröstätningen, 

andra menar att det är en ärftligt sjukdom och på dåliga matvanor. Sen finns det också de 

som menar att det beror på inaktivitet som har lett till övervikt, men den sociala faktorn, 

sjukdom och läkemedel kan också vara en grund för övervikt och fetma. Vad som orsakar 

övervikt och fetma kan därför förklaras utifrån flera olika perspektiv. Samtidigt ska man ha i 

åtanke att övervikt och fetma är två skilda begrepp. Övervikt handlar enligt Peterson (2008, 

s.86) oftast om att man väger för mycket i förhållande till sin längd, vilket kan öka risken för 

sjukdomar, medan fetma är en övervikt som redan ses som ett sjukdomstillstånd som kan 

medföra hälsorisker såsom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.  

 

Enligt Robinson och Page (2009, s.509) är det inte bara den fysiska hälsan som påverkas till 

följd av övervikt och fetma. Barnens psykologiska likväl sociala hälsa drabbas också, kan-

ske i en ännu större utsträckning än vad det fysiska hälsan gör menar författarna. Den psyko-

logiska och sociala hälsan påverkas framför allt av mobbning, diskriminering, utanförskap 

och andra negativa attityder mot övervikiga barn, som i viss fall leder till ensamhet, låg 

självkänsla och depression. Men man ska fortfarande se upp med att länka överviktiga till 

depression för detta är från fall till fall, där man får studera den enskildes situation.  

 

I försök att förhindra att övervikt och fetma ska utvecklas till ett globalt folkhälsoproblem 

har forskare från hela världen försökt att lägga fram och presentera olika strategier för att 

förebygga den fetmaepidemin som pågår, som främst har drabbat de i väst (Robinson & 

Page 2009, s. 511). Exempel på strategier är bland annat GENESIS studien i Grekland där 

man mäter livsmedel, näringsintaget, tillväxt och utveckling och i Sverige arbetar man 

mycket för att kunna identifiera barn som ligger i riskzonen för övervikt skriver Robinson 

och Page (2009, s.511). Andra strategier som tas till är att man förbjuder direkt reklam till 

barn, uppmuntring till fysisk aktivitet, nyttigare mat och andra program i ett försök att ändra 

deras beteende och hjälpa till för en sundare livsstil (Robinson & Page 2009, s.511-513). 

Men än idag har man inte hittat någon ideal strategi som är effektiv nog mot tidig barnfetma. 

Samtidigt betonar Robinson och Page (2009, s.507) att förskoleperioden är en kritiskt och 

avgörande period för barn som redan är överviktiga eller de som ligger i riskzonen för att bli 

överviktiga. Förskolan har därmed en fördel som de kan utnyttja för att kunna främja till en 

hälsosam livsstil. Peterson (2008, s.15) menar att det inte är lätt att göra livsstilförändringar, 

men med beslutsamhet och önskning till det bättre kan man gå från problem till lösning. 

http://csaweb108v.csa.com.lib.costello.pub.hb.se/ids70/p_search_form.php?field=au&query=page+kirsty&log=literal&SID=5c0ksf28lbafhv0gnehhgoacb0
http://csaweb108v.csa.com.lib.costello.pub.hb.se/ids70/p_search_form.php?field=au&query=page+kirsty&log=literal&SID=5c0ksf28lbafhv0gnehhgoacb0
http://csaweb108v.csa.com.lib.costello.pub.hb.se/ids70/p_search_form.php?field=au&query=page+kirsty&log=literal&SID=5c0ksf28lbafhv0gnehhgoacb0
http://csaweb108v.csa.com.lib.costello.pub.hb.se/ids70/p_search_form.php?field=au&query=page+kirsty&log=literal&SID=5c0ksf28lbafhv0gnehhgoacb0
http://csaweb108v.csa.com.lib.costello.pub.hb.se/ids70/p_search_form.php?field=au&query=page+kirsty&log=literal&SID=5c0ksf28lbafhv0gnehhgoacb0
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4.2 Hälsofrämjande och förebyggande  

 

Hälsofrämjande 

Begreppet hälsofrämjande kommer ursprungligen från engelskans ”health promotion”, som 

kan förklaras med de strategier, handlingar, åtgärder eller stöd som man bidrar för att kunna 

nå en hälsosamt livsstil. Begreppet hälsofrämjande är enligt Medin och Alexanderson (2000, 

s. 105) ett sammansatt ord av hälsa och främja. Författarna menar också att om hälsobegrep-

pet anses vara ett svårtydligt ord är begreppet hälsofrämjande ännu mer komplex. Definitio-

nen av begreppet förknippas oftast  med de handlingar man gör och det förhållningssätt man 

har gentemot hälsa. Det första man bör vara klar över är vad det är för sorts av hälsa man 

vill främja eller motverka. Detta är avgörande för det fortsatta arbetet med hälsofrämjande 

frågor. Vid WHO-konferensen i Ottawa 1986 antogs det en manifest som säger: 

 
”Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen 

över sin hälsa och att förbättra den… Hälsa skall därför ses som en resurs i vardagslivet och 

inte som målet med tillvaron. Hälsa är ett positivt begrepp som betonar sociala och personli-

ga resurser, lika väl som fysisk förmåga. Hälsofrämjande arbete är därför inte bara ett ansvar 

för hälsosektorn. Arbetet handlar inte bara om hälsosamma livsstilar, utan gäller vårt välbe-

finnande i vidare bemärkelse.” (WHO manifest 1986 se Folkhälsoinstitutionen 1997:6, s.12) 

 

Att man arbetar hälsofrämjande är därmed inte enbart av betydelse för de som arbetar inom 

vård eller medicin. Det är en angelägenhet som berör alla människor, en process som måste 

ske i samarbete mellan olika samhällssektorer (Folkhälsoinstitutionen 1997:6, s.12). 

 

 

Den fysiska aktiviteten och kostens betydelse för hälsan 

Fysisk aktivitet är ett brett begrepp som kan definieras enligt Folkhälsoinstituten (1997:6, 

s.10) som kroppsrörelse eller kroppsövningar som exempelvis idrott, lek, gymnastik, motion 

och friluftsliv. Fysisk aktivitet kan därför förklaras med aktiviteter man rör på sig, som sam-

tidigt kräver energiförbrukning från det egna kroppen. Att den fysiska aktiviteten har en vik-

tig roll för hälsan har många forskare varit eniga om, men när det gäller att komma upp till 

bevis blir det därmed svårt. Förklaringar till detta finns många, exempelvis att det finns för 

många aktiviteter som skiljer sig åt, därför blir mätningen av aktiviteterna problematiska. 

Även om det är svårt att bevisa den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan, är många fors-

kare överrens om att brist på fysiskt aktivitet ger upphov till en större risk för ohälsa. Folk-

hälsoinstitutet (1997:6, s.9) anser att genom motionen kan man bli både starkare och friska-

re, vilket är något som Peterson (2008, s.37) också håller med om. Fysisk aktivitet kan fun-

gera som en skyddande faktor mot exempelvis fetma och andra sjukdomar. Förutom daglig 

fysiskt aktivitet är det också viktigt att man äter en balanserad kost, för att kunna hålla igång 

kroppen. Det bästa är att äta mycket frukt och grönsaker, samt att man äter måttligt eller 

enligt tallriksmodellen (Livsmedelverket 2010-12-23). Robinson & Page (2009, s.510) anser 

att det finns en samband mellan att äta för mycket och en större kroppsvikt.  

 

 

Barns syn på hälsa 

Enligt Nilsson (1996, s.103) finns det idag väldigt lite forskning om vad barn och ungdomar 

uppfattar som hälsa. Nilsson (1996,s.103) anser att samhället har lagt ned mycket tid och 

kraft på att föra fram budskap om en hälsosam livsstil, men någon mer forskning om detta 

finns det dock inte. I försök att ta redan på barns syn på hälsa har Jansson Wennergren 

(1996, ss.59-69) gjort en studie som skildrade de svenska respektive de grekiska barnens 

http://csaweb108v.csa.com.lib.costello.pub.hb.se/ids70/p_search_form.php?field=au&query=page+kirsty&log=literal&SID=5c0ksf28lbafhv0gnehhgoacb0
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hälsosyn. Totalt var det 229 barn i åldrarna 7-16 år som deltog, och bland dem var 91 barn 

bosatta i Grekland, 55 av grekisk bakgrund, men boende i Sverige och 83 svenska barn. Syf-

tet med den här stora variationen var att se om barns hälsosyn skiljer sig åt mellan kulturer 

och bakgrund, men också för att se vad de associerar ordet hälsa till. Studien genomfördes 

genom att man lät barnen rita, teckna och skriva ned vad de tänker på när de hör ordet hälsa. 

Slutresultaten visade att svenska och grekiska barn både tecknar och uttrycker sig väldigt 

annorlunda på begreppet hälsa. Svenska barn tendera att förknippa hälsa med livsstilen, som 

uttrycks i både positiv och negativ karaktär. Medan grekiska barn väljer att relatera hälsa till 

känslor, relationer, naturupplevelser, samt som en förutsättning för alla andra aktiviteter. 

Denna skillnad beror enligt Jansson Wennergren (1996, s.66)  på att man har olika uppfatt-

ningar, i fråga om hur man ska uppnå hälsa. Med harmoni i centrum försöker grekerna hitta 

ohälsans orsaker inom sig själv, medan svenska barn uttrycker att hälsa uppnås genom att 

man handlar på ett viss sätt. 

 

 

Förebyggande åtgärder 

Lager (2009, s.5) skriver att i nuläget finns det inga förebyggande åtgärder som är bevisat 

effektiva mot bekämpning av övervikt och barnfetma. Landstinget i Jönköpings län (2009 

s.6) skriver att det mesta man vet om förbyggande av övervikt och fetma bygger på okon-

trollerade observationsstudier, som saknar vetenskaplig grund. Lager (2009, s.5) menar ock-

så att i Sverige har man istället fått pröva sig fram genom att testa olika strategier mot var-

andra, som att äta mer frukt och grönsaker istället för fett och socker, mer rörelse, bättre 

cykel- och gångvägar som skapar motionslust, mer tillgängliga parker och lekplatser och 

stöd till de som ligger i riskzonen, samt genom kostundervisning i skolor. Detta görs i hopp 

om att hitta den mest effektiva strategin för att motarbeta ohälsan. Den gemensamma strate-

gin för Sveriges alla kommuner är i nuläget, att i första hand identifiera ohälsan genom att 

följa barnen vikt och längd genom åren. Detta utgörs sedan som grund för vidare studier och 

jämförelser mellan kommunerna. Den kommun som sedan visar sig statistisk sett har den 

bästa resultat ska sedan fungera som ett exempel på hur man kan arbeta för att förebygga 

ohälsan.  

 

I Norra Bohuslän har man exempelvis tagit fram en lokal handlinsplan i syfte att aktivt be-

kämpa utveckling för övervikt och barnfetma, samt för utveckling av vården. Strategier som 

beskrivs i handlingsplanen omfattar alltifrån kontinuerligt föräldrastöd, samarbete mellan 

skolor, förskolor och sjukvård till stödjande miljöer som ska uppmuntra till fysisk aktivitet 

och spontan lek hos barnen, samt stimulering för bättre matvanor. Visionen är att man på 

lång sikt kan minska ned den negativa utvecklingen av övervikt och fetma. (Västra Göta-

landsregionen (2009, ss.1-2)  

 

I fem år har Statens folkhälsoinstitut följt en studie över tioåringarnas utveckling av övervikt 

och fetma. Denna studie har gjorts i fem svenska kommuner: Karlstad, Umeå, Västerås, 

Ystad och Bollnäs. Syftet är att kunna ge de enskilda kommunerna ett beslutsunderlag, men 

också för att få en bild av den nationella utvecklingen av övervikt och eventuell fetma i lan-

det (Lager 2009, s.4). Som första steg i projektet tar man uppgifter om barnens längd, vikt, 

ålder och kön för att kunna sammanställa ett slutresultat från varje kommun. Sammanställ-

ningen visade att övervikt och fetma är vanligare i Bollnäs, Västerås och Ystad än i Karlstad 

och Umeå, men denna skillnad försvinner snart, ifall man tar in faktorer som utbildningsni-

vån som orsaksgrund i analysen. Vad man kan se i resultatet är att barnen minskar oftast i 

vikt ju längre upp i åldern de kommer. Undersökningen som helhet visade att övervikt och 

fetma är på ett ganska standardiserat läge. Samtidigt skriver Livsmedelverket (2011-05-23) 

att: 
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 ”Några undersökningar tyder på att övervikt och fetma inte fortsätter att öka bland 10-

åringar, men det är för tidigt att säga om övervikt bland barn och ungdomar verkligen har 

slutat att öka och om en vändning är på gång.” 

 

Därför är det viktigt att man att man håller igång hälsoarbetet för att kunna främja barns häl-

sa och framtid. Genom att tidigt identifiera övervikt och fetma kan man snabbt sätta in åt-

gärder för att minska risken för en eventuellt fetmaepidemi i framtiden (Livsmedelverket 

2011-05-23).  

 

 

4.3 Hälsan i förskolan 

 

Läroplan för förskolan 

Läroplanen för förskolan är ett styrdokument som har utfärdats av regeringen. Syftet är att 

fastställa riktlinje, samt funktion för verksamheten. I läroplanen anges förskolans värde-

grund, uppdrag och mål. (Skolverket 2011, 28 maj) I Läroplanen för förskolan  (Lpfö98, 

reviderad 2010) står det följande: 

 
”Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling.” 

(Lpfö98. Reviderad 2010, s.6)  

 

”… bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.” (Lpfö98. Re-

viderad 2010, s.11)  

 

”… förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,” (Lpfö98. Revide-

rad 2010, s.12) 

 

I den reviderade läroplanen för förskolan betonar de hur viktigt det är att man tar hänsyn till 

barnets välbefinnande och utveckling, men också att hjälpa barnen att få förståelse över sin 

kropp och sin egen hälsa. Förutom detta ska förskolan ”…erbjuda barnen en i förhållande till 

deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg 

som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt” (Lpfö98. Reviderad 

2010, s.9). Att främja barns hälsa handlar därmed inte enbart om att ha regelbundna fysiskt 

aktivitet eller fastställa en bra matvana, utan även frigöra tid för vila. Det är viktigt att hälso-

arbetet uppvisar sig på ett balanserat sätt, där både mat, motion och vila ingår. Att arbeta 

med hälsa är något som ingår i en pedagogs yrkesuppdrag. Att förkasta detta strider därmed 

mot läroplanen.  

 

 

Förskolans prioritet 

Förskolan är en pedagogisk verksamhet som ska arbeta för att utveckla bland annat barns 

emotionella, sociala och intellektuella kompetenser. Enligt Guldbrandsson och Bremberg 

(2005, s.31) är dessa egenskaper också av stor betydelse för hälsan. I försök att ta reda på 

hur många kommuner som stödjer förskoleverksamheter som arbetar för barns utveckling  

av emotionella, sociala och intellektuella färdigheter, samt arbete med föräldrastöd, barns 

inflytande och fysisk aktivitet har Guldbrandsson och Bremberg (2005) gjort en studie som  

baserats på 25 kommuners förskoleverksamheter i Stockholms län. Anledningen till att man 

undersöker kommuner istället för enskilda förskolor beror enligt Guldbrandsson och Brem-

berg (2005, s.32) på att det svenska förskolorna styrs av kommunen, vilket resulterar i att 

studerar man kommunens mål för förskolorna kan man förutsäga hur förskolorna fungerar. 

Resultat från studien visade att förskolorna arbetade flitigt med att utveckla barns emotionel-
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la, sociala och intellektuella kompetenser, men ifråga om föräldrastöd, barns inflytande och 

fysisk aktivitet är det inget som man prioriterar. Statistiken visade alltså att bara 1 kommun 

av 25 har fysisk aktivitet som allmänna mål (Guldbrandsson & Bremberg 2005, s.35). För-

fattarna vill med detta påpeka att även om många Svenska förskolors kvalité är i genomsnitt 

mycket höga, jämfört med många andra förskolor i världen så finns det fortfarande område 

som kan förbättras (Guldbrandsson & Bremberg 2005, s.34).  

 

 

Fysisk aktivitet i förskolan 

Goodway och Robinsons (2006, ss.1-3) menar att det är vikigt att låta barnen röra på sig. 

Författarna skriver vidare att de första åren i ett barns liv är det avgörande för utvecklingen 

av motoriska färdigheter, och dessutom för utvecklingen av en regelbunden fysisk aktivitet 

under hela livet. Detta är något som Folkhälsoinstitutet (1997:6, s.13) också instämmer, som 

menar att uppväxtåren är av avgörande betydelse för den framtida hälsan. En persons vana 

grundläggs under dess uppväxttid. Därför måste hälsofrämjande och förebyggande arbeten 

för barn ges i hög prioritet. Som lärare måste man därmed inse att fysisk aktivitet som ut-

vecklats under barndomen tenderar att pågå under hela vuxenlivet. Folkhälsoinstitutet bely-

ser också att ”Hot mot barnets kroppsliga, psykiska eller sociala hälsa innebär ett hot mot 

barnets totala utveckling” (Folkhälsoinstitutet 1997:6, s.9). Goodway och Robinsons (2006, 

s.1) tar upp att USA, som är inne i en kritiskt period med många fall av överviktiga barn, är 

ett exemplarisk exempel på hur övervikt och fetma kan  urarta sig. Enligt Goodway och Ro-

binsons sägs det vara konsekvensen av nedgången av fysisk aktivitet. En del pedagoger ifrå-

gasätter dessa slutsatser genom att påpeka att de barn som de undervisar är både energiska 

och aktiva. Vilket många håller med om att barnen är, men samtidigt påpekar forskarna att 

även om barnen är energiska och aktiva har de inte någonstans att ge  utlopp för sin energi, 

vilket är detsamma som frånvaro av fysisk aktivitet. Andra viktiga faktorer som Goodway 

och Robinsons (2006, ss.2-3) tar upp är att de grundläggande motoriska färdigheter inte är 

en automatik, utan något som måste läras in. En vanlig missuppfattning bland många är att 

små barn, bara naturligt kan lära sig springa, kasta och fånga. Men som med många andra 

färdigheter, måste de lära sig och öva in dessa färdigheter. Förmågan att utföra en motorisk 

färdighet beror sedan på samspelet mellan den studerande, uppgift och själva miljön. En 

lärares största utmaning blir sedan att möta behoven hos dessa enskilda barnen som varierar 

i motoriska nivåer, men för att möta deras behov behöver man så lite som att ändra själva 

uppgiften eller miljön. Ett barns personliga egenskaper, motivation, tidigare motoriska erfa-

renheter, styrka, balans, och andra faktorer kan sedan påverka den motoriska prestationen 

och det motoriska lärandet.  

 

Goodway och Robinson (2006, ss.1-3) har utvecklat och genomfört ett program som ett sätt 

att få in den dagliga, regelbundna fysiska aktiviteten i en tidig ålder för att främja den fram-

tida hälsan. Några idéer från programmet är att ha en s.k. aktivitetscenter på en liten yta i 

verksamheten för att uppmuntra barnen till att vara aktiva. För att undvika stillasittande barn 

tar man därför hjälp av musik och rytmer för att få barnen att förflytta sig i rummet eller 

med hjälp av en timer som är inställd på varje timme som talar om för barnen att det är dags 

att förflytta sig igen. I förskolans läroplan uttrycks det också att: ”Barnen ska kunna växla 

mellan olika aktiviteter under dagen.” (Lpfö98. Reviderad 2010, s.9) Författarna menar att 

man inte behöver ha direkt planering eller göra dyra inköp för att få en fysisk aktivitet att 

fungera, utan det räcker med att man uppmuntrar till fysisk aktivitet och kanske integrerar 

dessa i andra ämnen eller teman för att på så sätt skapa ett lustfullt aktivt lärande. I läropla-

nen för förskolan står det också skrivet att förskoleläraren ska ansvara för att barnen får både 

stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och koordinationsförmåga, samt kroppsupp-

fattning (Lpfö98. Reviderad, s.12). Carlsson, Karlsson och Åkerman (1976, s.33) menar 
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också att de erfarenheter och kunskaper som barnen får från inne- likväl utelekar, som om-

fattas av exempelvis krypning och klättring utvecklar också barns rumsuppfattning. 

 

 

Förbättra kosten hos småbarn 

Enligt Kalich, Bauer och McPartlin (2009, s.49) börjar barnen redan under sina första för-

skoleår att utveckla matpreferenser och matvanor. Så tidigt som vid 2-5 års ålder börjar bar-

nen blir mottagliga för de yttre påfrestningarna såsom reklamer och andra annonseringar 

som görs för till exempel godis och mat. Dessa budskap som cirkulerar runt påverkar sedan 

deras beslut om vad och hur mycket de behöver äta för att må bra. Vid fem års ålder har de 

flesta barnen förlorat sin inre förmåga att äta i första hand som svar på hunger och har lärt 

sig att föredra kaloririka livsmedel med högt fett-innehåll och mycket socker. I en undersök-

ning som gjorts i USA är endast 36 procent av dessa 2-3 åringar  som anses ha en bra kost, 

och denna andel minskade med ökande ålder. Om man låter detta pågå i en längre period 

finns det risk för fetma och andra kroniska sjukdomar att uppstå. Genom att hjälpa de små 

barnen att etablera en hälsosam matvana redan från början minskar man därmed risken för 

uppkomsten av övervikt och fetma. Den nuvarande fetma-epidemin i USA är ett exempel på 

ett snabbt växande folkhälsoproblem. Förekomsten av fetma bland förskolebarnen har mer 

än fördubblats under de senaste 30 åren (Kalich, Bauer & McPartlin 2009, s.50).  Vad man 

vet nu är att en rik kost på frukt och grönsaker rekommenderas för att kunna uppnå eller för 

att kunna bibehålla en hälsosam livsstil (Livsmedelverket 2011-05-23). 

 

I Bellows och Andersons (2006, s.1) artikel talar man om barn som ”picky eaters” som för-

fattarna själv uttrycker det. Detta är enligt författarna en normal utvecklingsfas som många 

förskolebarn går igenom. Det så kallade neophobia, dvs. rädsla för nya saker i det här fallet, 

nya livsmedel, gör att barnen tenderar att avvisa nya livsmedel. Men den här rädslan eller 

fobin går att övervinna enligt författarna, med lite hjälp från omvärlden. Enligt Kalich, Bau-

er och McPartlin (2009, s.50) har förskolelärarna möjligheten att förbättra barnens val av 

mat eftersom de integrerar med barnen dagligen. Barns matbeteenden, matpreferenser och 

vilja att prova nya livsmedel påverkas alltså av människor omkring dem. Barn väljer mat 

och barn är oftast kräsna över den maten de får, men matpreferenser för små barn kan lätt 

påverkas genom att man erbjuder ett mera hälsosamt val av livsmedel. Genom uppmuntran 

och låta barnen får prova på nya livsmedel är en bra bit på vägen. I Kalich, Bauer och 

McPartlin, hävdar att det krävs cirka 5 till 10 exponeringar av ny mat för förskolebarn innan 

de bli bekväma och bekanta med dessa nya smaker och textur. När barn har upprepade 

gånger smakat ny mat, ändrar de oftast sin mat-reaktion från avvisande till acceptans. En 

tidig exponering för hälsosam mat hjälper därmed barnen att själva fastställa goda matvanor 

som sedan bärs upp i vuxen ålder. Genom att man ser till sina egna val av mat och livsme-

del, fungera man också som positiva förebilder för barnen.  

 

 

Förskolans roll för en hälsosam livsstil 

I Läroplanen för förskolan står det att: ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt läran-

de.” (Lpfö98. Reviderad 2010, s.7) Det som barnen lär sig nu, är därför också avgörande för 

barnen i vuxenlivet. Förskolan har också rollen att se till att barnets välbefinnande, trygghet, 

utveckling och lärande stöds (Lpfö98. Reviderad 2010, s.7). Guldbrandsson och Bremberg 

(2005, ss.31-32) nämnde i sin rapport att man fortfarande har för lite kunskap om vad som 

kan sägas känneteckna en hälsofrämjande förskolemiljö, men med stödjande miljöer som 

erbjuder hög kvalité, kan det vara ett sätt att komma närmre till en hälsofrämjande förskola. 

Livsmedelverket (2010-10-19) menar också att förskolan har möjligheten att  få ett positivt 

och naturligt sätt kunna främja en hälsosam livsstil.  
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5 Teoretisk utgångspunkt 
 

 

Att sova, äta och röra sig är vanliga handlingar som man gör dagligen. Detta är behov som 

görs, utan den minsta eftertanke. Tamm (2007, s.85) skriver att som människa har man 

många olika behov och motiv. Det handlar exempelvis om att uppnå önskan om att bli läka-

re, lärare eller att vara frisk. Varje individs behov och motiv är därför väldigt individuell, 

men hur varierande och individuellt det än må vara, är behovet av mat, sömn och trygghet 

något som man inte kan vara utan. Olsson och Olssons (2007, ss. 23- 24) skriver också att 

det är något som är gemensamt för alla, oavsett kultur eller samhälle, men hur stort behov 

man har är sedan individuellt. Att förskolan ska se till barnens behov av mat, sömn och fy-

siskt aktivitet är en självklarhet. Detta står även i förskolans läroplan som säger att:  ”Verk-

samheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande….” (Lpfö98. Reviderad 2010, 

s.6). Förskolelärarna ska se till att barnens grundläggande behov blir uppfyllda, men inte till 

den punkt att det blir okontrollerbart, som ger upphov till övervikt eller fetma. Människans 

behov är nödvändighet för att vi ska kunna mår bra, överleva och uppleva att det finns en 

meningen med livet. Studiens teoretiska utgångspunkt kommer att utgå från Maslows teori 

om mänskliga behov, men även inslag av Albert Banduras sociala inlärningsteori.  

 

 

Teorin om mänskliga behov 

Abraham Maslow (1908-1970), var och är ännu idag det stora namnet bakom behovs- och 

motivationspsykologin. Maslow hävdade att människan alltid är i strävan efter något, som 

både kan varierar i behov och motiv. Då den ena önskningen eller behovet är uppfyllt, 

kommer alltid andra strävan fram. I slutändan är människans högsta önskan att nå självför-

verkligande, dvs. slutmålet, att kunna göra det man vill i livet (Tamm 2007, ss.85-86). Vad 

man vill uppnå i livet är sedan beroende från person till person (Maslow 1943, s.383). Enligt 

Maslow är behov och motiv också källan bakom vårt beteende. Vi beter oss så som vi gör, 

för att få våra behov tillfredställda.  

 

 

Maslows behovspyramid 

Maslow menar att människans behov är liksom en pyramid eller en trappa. Först måste de 

primära eller fysiologiska behoven uppfyllas innan man kan tänka på det sekundära eller 

psykologiska behoven, samt metabehoven (Tamm 2007, ss.86-87).  

 

Det första behoven i Maslow (1943,s.372) motivationsteori är det fysiologiska behoven, som 

ofta benämns som människans primära eller grundläggande behov, vilket är behov av mat, 

sömn, rörelse men även vatten och värme ingår. Maslow menar att det fysiologiska eller 

primära behoven är viktigt för människans existens och överlevnad. När en människa saknar 

allt i livet och hamnar i en desperat situation, är motivationen att återfå de fysiologiska be-

hoven större än något annat behov. Mat och aktivitet tillhör därför bland de första grundläg-

gande behoven som människan behöver. Maten fungera i första hand som näring för krop-

pen, men den har även en stort psykologisk betydelse som är sammankopplade med en rad 

av känslor och upplevelser (Tamm 2007, s.89-90). Detsamma gäller det för rörelsen.  

I nästa nivå hittar man det sekundära behoven som består av trygghet, kärlek och gemen-

skap, självuppskattning och självförverkligande. Dessa är behov som inte är livsavgörande, 

men är ändå viktiga för ett fungerande socialt liv (Tamm 2007, s.89). Efter att det fysiolo-

giska behoven är någorlunda uppfyllda är det viktigt att man ser över det psykologiska be-

hoven också menar Maslow (1943,ss.376-385). Den sista nivån som Maslow kallar för me-
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tabehoven inkluderas av behov av kunskap och skönhet samt kreativitet (Tamm 2007, s.89). 

Behovspyramidens syfte är inte enbart att rangordna upp dessa i grupper, men har även den 

funktionen att kunna se människans utveckling och strävan. Samtidigt menar Maslow (1943, 

s.386) att man inte heller behöver utgå från behovstrappans lägsta steg och klättra uppåt, 

dvs. i den ordning som står angivet i behovspyramiden, utan det kan ske från det motsatta 

hållet. Maslow (1943, s.375) menar däremot att människan har en tendens att sträva allt hög-

re mål, när det föregående behoven är uppfyllt. Människan blir därmed aldrig nöjd och be-

höver ständigt sträva efter andra behov för att kunna möta tillfredställelse i livet. Det är där-

för som man kan säga att mänskliga behov är som en hierarkiskt trappa eller pyramid, där 

efter varje uppnådd strävan finns det alltid ett ny nivå. Maslow (1943, s.375) skriver: “But a 

want that is satisfied is no longer a want.” Det finns därmed ingen slut i människans strävan.  

 

 

Behov – viktigt för hälsan? 

Att få sina behov tillfredställda är viktigt för den fysiska och psykiska hälsan, om inte kan 

det leda till besvikelse och frustation (Tamm 2007, s.88). Om alla behov hos en människa är 

otillfredsställd kan det enligt Maslow (1943, s.373) leda till att alla andra behov än exem-

pelvis det fysiologiska behoven blir betydelselösa och oviktiga. Fokusen hamnar snart i det 

förstahands behoven som kräver att bli tillfredställd, medan motivation och strävan efter de 

andra behoven blir liggande i bakgrunden. Om detta pågår i en längre period kan det sedan 

också leda till uppkomsten av mental ohälsa. Människans rörelsebehov är ett exempel som 

visar oss att fysisk inaktivitet både drabbar oss fysisk som psykisk. Förutom att vi blir lätt 

trötta och omotiverade, drabbar vår kropp också av försämrade organaktivitet och av för-

sämrad immunförsvar. Enligt Tamm (2007, s.93) är människans kropp byggd för rörelse. Att 

under långa perioder vara utan fysisk aktivitet är därför inte bra för kroppen, utan också 

skadligt. Å, andra sidan om man nu är fysisk aktiv förbättras inte enbart den fysiska hälsa, 

utan även den psykiska hälsan. Man har mer energi, bättre koncentration, är kreativ och har 

lättare för inlärning, samt mindre stress och mer harmonisk och känner sig allmänt lyckliga-

re som person. Att man i förskolan ska se över barns behov av rörelse är därför viktigt för 

barns utveckling och välmående, inte bara fysisk men också psykisk.  

 

 

Kritik 

Sjöberg (1999) skriver att många ifrågasätter Maslows slutsats, om att man exempelvis blir 

mentalt sjuk bara för man har brist på mat eller andra fysiologiska behov. Dessutom anses 

det vara oklart i vad som egentligen menas med att ett behov är tillfredställt. Annan kritik 

som riktas mot Maslows teori är att hans behovsnivåer inte kan kontrolleras. Enligt Sjöberg 

(1999) har många forskare insett att försvaret av denna teorin är i princip omöjligt. Maslow 

(1943, s.371) menar att han är väl medveten om det inte finns tillräckligt med forskning 

kring teorin som kan stödja det han påstår. För det enda stöd han har, är bara dessa informel-

la kliniska iakttagelser. Sjöberg (1999) hävdar också att forskare har försökt att genomföra 

studier för att kunna se sambandet mellan behov och tillfredställelse, men resultatet anses 

vara för svaga för att kunna användas som bevis. Samtidigt fann man att behov som inte blir 

tillfredställda anses vara mer viktigt, än de som blir det. Maslows kommentar till kritiken 

var att fenomen som inte kan iakttas, behöver inte betyda att det inte förekommer. Detta 

uttalande tendera att göra teorin ännu mer innehållslös, än den var från början. Samtidigt kan 

man inte heller bortse från hans teori, i och med att det han påstår trots allt har sin mening. 
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Albert Bandura – Social inlärning 

Albert Bandura (1925-), är en känd socialpsykolog, som ofta blir benämnd som den största 

fortfarande levande psykologen. Banduras teori om social inlärning handlar kortfattat om att 

människorna tar efter och lär sig av varandra, genom antigen observation eller imitation. 

Enligt Bandura påverkas vi inte enbart av den miljön som vi vistas i, utan vårt beteende på-

verkar också på dess miljö. Detta sätt att se miljö och beteende som varandras orsaker kallar 

han för reciprocal determinism. Därför spelar det biologiska arvet inte så stor roll. En indi-

vids personlighet utvecklas enligt Bandura från interaktionen mellan miljö och beteenden, 

men också från tankar, minnen och språk. Bandura introducerade därmed observationsinlär-

ning/modellinlärning och självstyrning som den främsta orsaken till individens beteenden 

och personlighetsutveckling.  

 

 

Observationsinlärning/modellinlärning 

Den mest kända experimenten som Bandura utförde var förmodligen ”Bobo Doll” studien 

som han gjorde år 1961 (Bandura, Ross & Ross 1961, s.575). I försök att bevisa hans obser-

vationsinlärningsteori lät han en grupp förskolebarn ingå i ett experiment. Bandura delade 

först in barnen i tre olika grupper. I den första försöksgruppen fick barnen observera en vux-

en person som ”lekte” aggressivt med ”Bobo” dockan, samtidigt som hon skrek och ropade 

skällsord. I den andra försöksgruppen lekte man också med ”Bobo” dockan, men utan ag-

gressiva inslag. Medan den tredje kontrollgruppen aldrig fick se ”Bobo” dockan. Efteråt fick 

barnen vara själva i lekrummet med ”Bobo” dockan. Det som hände senare visade sig vara 

att dessa barn som blev exponerade av aggressiva inslag upprepade de handlingar de hade 

sett tidigare. Förutom att de upprepade och imiterade handlingen var deras aggressionen 

också större än de andra två försöksgrupperna, som knappats hade visat någon som helst 

aggression. (Bandura, Alfred, Ross, Dorothea & Ross, Sheila A. 1961, s.575-582). Detta är 

därmed ett bevis på att det som har setts och hört har blivit uppmärksammade och registre-

rade i deras minnen. Enligt Bandura är uppmärksamhet, lagring, reproduktion och motiva-

tion nödvändiga komponenter som behövs för en lyckad inlärning. Genom att barnen repro-

ducera samma beteendemönster och samtidigt inneha motivationen till att vilja reproducera 

minnet, är redan ett bevis på att dessa barn både har uppmärksammats, observerat, imiterat 

och lagt beteendet i minnet. Med andra ord kan man säga att barnen har fångat in och lärt sig 

ett nytt beteende, som den vuxne har visat upp. Denna nya upptäckt förändrar synen på att 

beteenden endast formas genom förstärkning och belöning (Bandura, Alfred, Ross, Dorothea 

& Ross, Sheila A. 1961, s.580). Därför är det extra viktigt att förskolan och alla förskolelä-

rare kan vara en bra förebild för barnen, och lever efter det man visar. För barnen tendera att 

göra det man själv gör.   

 

 

Självstyrning  

Självstyrningen är förmågan att kunna kontrollera sitt eget beteende. Många gånger gör man 

också val över det beteenden som man har observerat för att överväga ifall det är något som 

man borde använda. Självstyrning kan enligt Bandura uppnås på tre sätt: Det är genom 1) 

självobservation – där man observera sitt eget beteende, 2) bedömning – man bedömer och 

gör en jämförelse gentemot andra normer eller andra personer och 3) självrespons – hur bra 

man själv tycker att man själv har lyckats, vilket leder till antigen att det blir en positiv eller 

negativ självförtroende. Om man vill eller inte vill reproducera ett beteende som man har 

observerat är därför också beroende av en själv. Människan följer därmed inte blint efter, 

utan överväger också det val den gör.    
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6 Metod 
 

 

I detta avsnitt beskriver jag den undersökningsmetod som jag har använt mig av, studiens 

vetenskapliga huvudinriktning samt vad enkät innebär. Förutom detta ska även deltagande, 

urval och genomförande av undersökningen presenteras samt en redogörelse för studiens 

reliabilitet, validitet och ett analysavsnitt av metoden. 

 

 

Kvantitativ metod 

Som undersökningsmetod har jag valt att använda mig av enkäter, vilket gör att studien får 

en kvantitativ karaktär. Kvantitativ metod kännetecknas oftast av att kunskapen eller infor-

mationen som tas fram är i form av siffror, uppställningar, statistiska och kvantifierbart re-

sultat som sedan kan användas för bearbetning och analys (Björkdahl Ordell 2007, s.192)  

Man brukar därmed tala om den empiriska datainsamlingen, där informationen som tas fram 

är mätbar. Inom det kvantitativa datainsamling handlar frågeställningarna oftast om hur fö-

rekommande något fenomen är (Björkdahl Ordell 2007, s.85). 

 

 

Deltagare 

Deltagarna i undersökningen består av kvinnor som är verksamma som förskolelärare. Detta 

är oberoende av deras ålder eller hur länge de har arbetat som förskolelärare, samt var de 

arbetar och med vilka åldersgrupper, så länge det är inom förskolan som de arbetar i.   

 

 

Urval 

Studiens fokus kommer att vara på de verksamma pedagogerna i förskolan, vilket i det här 

fallet är förskolelärarna. I och med att man inte kan eller har någon möjlighet att kunna un-

dersöka varje enskild pedagog ute i förskoleverksamheten så gör man ett så kallad urval för 

att representera totalpopulationen (Stensmo 2002, s.28). Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 

(2010, s.101) menar också att kvantitativa undersökningar kan konstrueras på sådant sätt att 

resultaten inte bara behöver vara giltiga för de undersökta fallen, utan kan även användas 

som representant för en hel population, i s.k. totalundersökningar. Urvalet blir därmed repre-

sentativt för att spegla den stora populationen som helhet. Samtidigt betonar Djurfeldt, Lars-

son och Stjärnhagen (2010, s.103) att det är i princip omöjligt att hitta en urvalsram som är 

identisk och helt överrensstämmer med den tilltänkta populationen, därför är statistisk fel-

marginal något som inte kan komma ifrån.   

 

Urvalet i den här studien har skett helt slumpmässigt, där enkäten har tilldelats  till förskolor 

som både befinner sig i storstan och i förorter, oberoende om de arbetar hälsoinriktade eller 

inte. I den här studien har jag i förväg bestämt att 100 förskolelärare ska ingå i studien och 

vara representant för totalpopulationen. Därför kommer det enbart att vara 100 förskolelära-

res enkätsvar som studeras. Enkäten har delats ut till 186 förskollärare. Samtidigt kan jag 

tillägga att det var 103 enkätsvar som jag fick tillbaka, medan de resterande 83 enkäterna var 

bortfall, men i och med att jag redan hade bestämt att endast 100 av dem ska användas som 

underlag för sammanställning av resultat och analys får de resterande 3 enkäterna tas bort. 

Detta ger därför en bortfall på 86 enkäter. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010, s.122) 

menar också att om populationen är stor, kan urvalsstorleken utgöras som lägst av 100-200 

individer. Därför anser jag att 100 enkäter är ett rimligt antal för studien. 
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Enkät 

Björkdahl Ordell (2007, s.85) menar att fördelen med att använda enkät som undersöknings-

redskap är att man kan nå ut till många personer på en och samma gång. Samtidigt som man 

får en förståelse över hur vanligt ett viss fenomen är. Enkätmetoden är bra att använda när 

det är kollektivet eller gruppen som man är intresserad av, och inte speciellt mycket på den 

enskilda individen. Genom att använda enkät som redskap i min forskning kan jag därmed få 

en överblick, men också en uppfattning om hur det ser ut i verksamheterna, samt hur stor 

vikt pedagogerna lägger ned på det hälsofrämjande arbetet i förskolan. Samtidigt menar 

Trost och Hultåker (2007) att nackdelen med en enkätundersökning är att man inte riktigt 

vet med säkerhet att personen som fyllt i enkäten verkligen tycker eller tänker på det viset.  

 

Trost och Hultåker (2007, s.16) skriver också att det är viktigt att man har syftet klart för sig 

innan man gör enkäten, samt att det är viktigt att man lägga ned tid till att formulera bra en-

kätfrågor. För det är sedan det som bestämmer hur slutresultatet kommer att bli. Enligt Trost 

och Hultåker (2007, s.16) är bortfall något oundvikligt och förekommer alltid i enkätunder-

sökningar, men en enkät med bra formuleringar och med bra frågor kan det eventuellt mins-

ka ned dessa bortfall. Enligt Björkdahl Ordell (2007, ss.91-92) ska man helst undvika att ha 

med öppna frågor, detta kan försvåra analysen och ökar risken att frågan inte blir besvarad. 

Det bästa är att man lämnar en eller två rader för kommentarer efter de fasta svarsalternati-

ven.  

 

Enkäten som delades ut till förskolelärarna består av totalt 26 frågor. Enkätfrågorna är i sin 

tur sedan uppdelade mellan fasta frågor med fasta svarsalternativ och av öppna frågor som 

kan ge större utrymme för andra svarsalternativ, samt av påståendefrågor med intervallska-

lor (se bilaga 2). En intervallskala är det som Trost och Hultåker (2007, s.19) beskriver som 

sådana skalor där man har lika stora avstånd mellan skalstegen, men ingen given nollpunkt. 

Frågeformulärets alla påståendefrågor med intervallskalor består därför av numreringen 1 

till 7, där 1 ska står för ”instämmer inte” och 7 för ”instämmer helt”. Utifrån dessa numre-

ringar kan pedagogerna sedan bestämma sig över hur väl de instämmer till ett påstående. 

Om påståendet exempelvis handlar om: ”Hälsa är viktigt i förskolan.” och intervallskalan 

består från numrering 1 till 7, kan pedagogen svara genom att välja ett nummer mellan 1 till 

7 för att besvara frågan, vilket nummer som sedan blir valt, beror helt enkelt på pedagogens 

instämmande till påståendet. Genom att tänka att nummer 1 står för ett klart ”instämmer 

inte”, nr 2 för ”instämmer inte riktigt”, nr 4 som ”varken instämmer inte, men håller inte 

heller helt med”, nr 6 som ”instämmer” och nr 7 som ”instämmer helt”, kan det underlätta 

bedömningen och valet av numren. Genom att använda mig av en intervallskala, anser jag 

att det kan ge mig en klarare och en mer exakt bild över förskolelärarens tankar, därav valet 

av numreringen 1 till 7.  

 

För att en enkät ska vara tydligt att förstå är det också bra att frågorna är indelade i sektioner 

eller avsnitt. Björkdahl Ordell (2007, ss.91-92) menar att det vanligaste ordningen som frå-

gorna i en enkät bör ställas är i först hand bakgrundsfrågor om den undersökte och sedan 

kan attityd och åsiktsfrågor komma. Enkätfrågorna i formuläret är därför ställd i den ord-

ningen att bakgrundfrågorna om förskoleläraren kommer först, sedan är det om förskolans 

arbeten och rutiner, sist är det frågor som handlar om pedagogens inställning, attityd och 

åsikt om hälsoarbetet i förskolan.  

 

 

Genomförande 

Innan utdelning av enkäterna sker, ringde jag personligen upp alla rektorer från respektive 

förskolor. Detta för att fråga om tillåtelse för att genomföra en enkätstudie. Sedan kontakta-
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de jag förskolorna för att presentera, informera, samt bestämma en lämplig tid för mig att 

komma ut för utlämning av enkäterna. Var pedagogerna sedan har valt att svara på enkäten, i 

hemmet eller på arbetsplatsen, vet jag inte för det var ingen fråga som jag ställde till dem. 

Efter utlämningen av enkäten fick alla förskolelärare ca en vecka på sig att fylla i den. Sedan 

kom jag ut och samlade in alla enkäter som delades ut till respektive förskola. I varje enkät 

medföljer också ett missivbrev, som talar om vem jag är, studiens syfte, de etiska reglerna 

och tack för respondentens medverkan, samt mina kontaktuppgifter. Det allra viktigaste som 

ska upplysas i missivbrevet är att deltagandet är frivilligt. Efter insamlandet av enkäterna 

gjordes en sammanställning av resultat och analys.     

 

 

Etik 

Utgångspunkten för alla forskningsundersökningar är att man i först hand tar hänsyn till  

etiken. I vetenskapsrådet (2002) har man därmed tagit fram fyra huvudkrav som måste  

uppfyllas innan en forskning får fortsätta bedrivas, vilket är informationskravet,  

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

För att uppfylla dessa fyra krav har jag först och främst skickat med ett missivbrev  tillsam-

mans med enkäten till samtliga förskolelärare, för att garantera att alla har fått informatio-

nen. I missivbrev talar jag först om vem jag är och sedan om vad undersökningen handlar 

om. Detta för att uppfylla informationskravet. I och med att förskolelärarna har valt att delta 

i undersökningen uppfylls samtyckeskravet. I missivbrevet står det också skrivet att detta är 

ett frivilligt deltagande och den som väljer att delta i undersökningen är anonym. För att 

enkäten ska förbli så anonym som möjligt är samliga förstasidor i enkäten likadana, för att 

minska igenkännande. Därför är det ingen risk att det man fyller i enkäten går att koppla 

tillbaka till den enskilda personen. I missivbrevet garantera jag också att all information som 

tas fram i undersökning enbart används som ett vetenskapligt underlag för mitt examensar-

bete och är inte tillgängligt för andra utomstående att kunna ta del av (se bilaga 1). 

För att försäkra mig att alla är medvetna om vad det är de deltar i, presentera jag även det 

muntligt för dem för att försäkra att etiken fyra huvudkrav har nåtts fram. 

 

 

Validitet och reliabilitet  

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010, s.102) skriver att validitet och reliabilitet är det 

centrala i alla undersökningar, oavsett vilken metod man än väljer att använda. Validitet 

eller giltigheten menas att frågorna är utformade på så sätt att studiens syfte besvaras. Enligt 

Trost (2007, s.65) uppnås validitet när instrumentet eller frågan mäter det den är avsedd att 

mäta. Reliabilitet eller tillförlitlighet menas att undersökningen har gått rätt till. (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2010, s.104). Enligt Trost och Hultåker (2007, s.64) handlar det ock-

så om att alla har fått samma förutsättningar att svara på enkäten och fått samma frågor. För 

att kunna öka studiens tillförlitlighet kan man enligt Stensmo (2002) göra en upprepning av 

sin undersökning för att se ifall resultatet blir detsamma. Om resultatet är detsamma, och 

man har räknat korrekt samt att andra har kommit fram till samma resultat genom samma 

metod, har studien därmed fått en hög tillförlitlighet. Medan låg reliabilitet kan bero på ex-

empelvis otydliga frågor och oklara svarsalternativ (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, 

s.104).  
 

 

Bearbetning/Analys 

Efter insamlandet av alla enkäter som delades ut, gjordes först en sammanställningen av 

resultaten, för att sedan kunna gå vidare med analysen. Dimenäs (2007, s.82) anser att till 

skillnad från det kvalitativa resultatpresentationen, är resultatsammanställningen för det 
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kvantitativa beskrivet i sifferform. Men samtidigt hävdar Dimenäs (2007, s.84) att en enkät 

kan fungera som underlag för datamaterial som beskrivs på ett kvalitativt sätt, likväl som 

underlag för det kvantitativa karaktären. Enligt Dimenäs (2007, s.84) byter man enbart pre-

sentationsspråket från det verbala till det numeriska för förmedling av sin undersökning till 

andra.  

 

Resultatet sammanställdes sedan i datorprogrammet Microsoft Excel. Enligt Björkdahl Or-

dell (2007, s.92) kan man antingen sammanställa resultatet för hand, vilket i första hand 

gäller för mindre antal enkäter, eller så tar man hjälp av datorprogram för sammanställning-

en för ett större antal enkäter. Björkdahl Ordell (2007, s.92) menar också att oberoende om 

man har använt en dator som hjälp eller inte, måste analysen och tolkningen av resultaten 

ändå göras av en själv, då datorn inte har den möjligheten att hjälpa dig att tolka de resultat 

som visas. Efter att jag har sammanställt  resultaten, var det tid att bestämma mig för vilken 

tabell eller diagram som ska användas, och hur  jag ska presentera resultaten på ett över-

skådligt sätt. I arbetet med analysen såg jag också till att syftet och frågeställningarna för 

studien blev besvarade.  
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7 Resultat 
 

 

I detta kapitel kommer en redogörelse av datainsamlingen från de 100 enkätsvaren som sam-

lats in under enkätundersökningen. Alla de utvalda pedagogerna var verksamma förskolelä-

rare från småbarnsavdelningar med 0-3 åringar, 3-5 års barngrupper och inom 1-5 års barn-

grupper. Resultaten kommer och sammanställas och visas i form av diagram, där alla resul-

tatstaplar visar antalet pedagoger. 

 

 

7.1 Resultatredovisning 

 

Resultat från datainsamlingen kommer att presenteras i enlighet med studiens syfte. För att 

underlätta läsaren att kunna följa med och få en förståelse över resultatsammanställningen 

kommer vissa frågor att skrivas ihop till ett avsnitt. För enkelhetens skull har jag bara valt ut 

det som är mest relevant för studien. Enkäten som helhet finns att hitta i bilaga 2. Det ska 

även påpekas att alla respondenter var kvinnor. Därför blir det inte relevant att dra några 

genusslutsatser. I frågan om hur länge de har arbetat som förskollärare visade resultaten att 

70 pedagoger av 100 pedagoger, har arbetat som förskolelärare i över 5 år. De resterande 30 

pedagogerna har inte arbetat i mer än 5 år som förskollärare.   

 

 

7.2 Vad gör förskolelärarna för att få med arbetet om hälsa, rö-

relse och mat i förskolan?  

 

I det här avsnittet kommer jag att behandla resultat som besvarar frågeställningen: ”Vad gör 

förskolelärarna för att få med arbetet om hälsa, rörelse och mat i förskolan?”. Inledningsvis 

handlar det om förskolelärarnas planering kring rörelse, gymnastik och vilka andra kontinu-

erliga aktivteter som förekommer, sedan kommer resultatredovisningen för förskolelärarnas 

dialog med barnen.    

 

 

Planerad rörelseaktiviteter och gymnastik i förskolan 

Fråga 5 och 6 i enkäten handlar om förskolan erbjuder planerade rörelseaktiviteter respekti-

ve planerade gymnastikpass för barnen. Frågan ställdes för att få insikt i hur förskolan som 

verksamhet fungerar, när det gäller planering av fysisk aktivitet, rörelseaktiviteter eller 

gymnastik. Någon form av rörelseaktivitet förekommer det förmodligen i förskolan, men om 

den är planerad eller inte, det är frågan. I läroplanen för förskolan (Lpfö98. Reviderad, s.11) 

står det också skrivet att förskolläraren ska ansvara för att barnen ska få stöd och stimulans i 

sin motoriska utveckling.  
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Planerade rörelseaktivitet 

 
Tabell 1. Erbjuds det planerade rörelseaktiviteter i förskolan? 
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Resultaten visar att 85 pedagoger svarade Ja, på att de har planerade rörelseaktivteter, medan 

15 pedagoger svarade nej på frågan. Totalt var det 100 pedagoger som svarade. Resultatet 

visar på så sätt att många förskolelärare har planerade rörelseaktiviteter, vilket kan ses som 

en vanlig angelägenhet som de flesta gör.   

 

 

Planerad gymnastik 

I fråga om planerade gymnastikpass förekommer i förskolan, visar resultaten från enkätun-

dersökningen att 28 förskolelärare svarade att de har planerade gymnastikpass, medan 72 

förskolelärare svarade att de inte har planerade gymnastikpass i förskolan. Totalt var det 100 

pedagoger som svarade på frågan. Gymnastik visar sig på så sätt inte vara lika populärt i 

förskolan.  

 

I resultaten framgick det också att de 15 förskolelärare som svarade att de inte har planerade 

rörelseaktiviteter i förskolan, var det samma 14 förskolelärare som svarade att de inte heller 

har planerade gymnastikpass i förskolan. Medan de förskolelärare som svarade att de har 

planerade rörelseaktivitet i förskolan, var det enbart 27 förskolelärare av det totala 85 för-

skolelärarna som svarade att de även har planerade gymnastikpass med barnen. Av resulta-

ten att bedöma brukar mestadels av barnen få planerade rörelseaktiviteter i förskolan, ett 

fåtal även gymnastik, medan de resterade 14 förskolelärare svarade att de varken har det ena 

eller det andra.  

 

 

Andra rörelseaktiviteter 

Andra aktiviteter som förekommer i förskolan har de flesta förskolelärarna angivit är hin-

derbana, dans, inne- och utelekar som det mest centrala aktiviteterna i verksamheten. Förut-

om dessa aktiviteter, nämner man också rörelselekar som sker i samband med musik och 

rytmer vid sångsamlingar, som exempel har vi ”imse,vimse spindel” eller ”axlar, knä och tå” 

sångerna. Att hoppa på studsmatta, krypa, cykla och klättra har även några förskolelärare 

skrivit ned, samt ett fåtal som nämnde om besök i badhuset. De förskolelärare som svarade 

att de varken har planerade rörelseaktivteter eller planerade gymnastikpass har istället svarat 

att de har regelbundna aktiviteter som mini-röris och skogsaktivteter med barnen i förskolan 

minst varannan vecka eller åtminstone en gång i månaden. 

 

 

Dialog med barn 

Att föra dialog och ha en öppen diskussions med barn är också något som ska ingå i en för-

skolelärares uppdrag. Därför blir det också viktigt att få veta om förskoleläraren talar med 

barnen om rörelse, mat och hälsans funktion i förskolan. För att kunna arbeta med hälsa, mat 
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och rörelse behöver det inte alltid betyda att man bara ser till att barnen ”får springa av sig”. 

Det handlar lika mycket om att förskoleläraren ska lära och förmedla genom samtal och 

samspel. Frågornas syften handlar därmed om att se om förskolelärarna tar vara på det ta-

lande språket för att främja hälsan. Resultaten nedan ska visa hur många förskolelärare som 

håller med om att det är viktigt att föra dialoger med barnen om dessa ämnena. Frågorna 

ställdes som en påståendefråga med intervallskalor från 1 till 7, där nr 1 står för ”instämmer 

inte” och 7 för ”instämmer helt”. Stapeldiagrammet nedan ska därmed ge en översiktsbild 

över hur förskolelärarna har besvarat på frågan. Numrering 1 står därmed för ”instämmer 

inte” och 7 motsvarar ”instämmer helt”. 

 
Tabell 2. Det är viktigt att man för dialog med barnen kring rörelse. 
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I tabell 2 visar det hur pedagogerna har valt att svara på påståendefrågan om att föra dialog 

kring rörelse. Som tabellen visar instämmer 49 pedagoger av 100 pedagoger att det är viktigt 

att man för dialog om rörelse med barnen. I skalorna ”2-3” på den vänstra sidan har 9 peda-

goger valt att svara åt det ”instämmer inte” riktningen, medan 6 pedagoger har valt att svara 

på mittenskalan ”4”, där de inte kan bestämma om det är viktigt eller inte, samt de resteran-

de 36 pedagogerna svarade i ”5-6” skalorna på den högra sidan. Av resultaten att bedöma 

instämmer majoriteten att det är viktigt att man talar och för dialog med barnen kring rörel-

se.   

 
Tabell 3. Det är viktigt att man för dialog med barnen kring mat. 
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I tabellen 3 från ovan visar det hur pedagogerna har valt att svara på påståendefrågan om att 

föra dialog kring mat med barnen. Som tabellen visar instämmer 50 pedagoger av 100 peda-

goger att det är viktigt att man för dialog om mat med barnen. De resterande  43 pedagoger-

na instämmer också ganska väl med påståendet, medan 7 pedagoger har valt att svara mer 

neutralt, genom att välja mittenskalan ”4”. Av resultaten att bedöma instämmer majoriteten 

att det är viktigt att man talar och för dialog med barnen kring mat.   
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Tabell 4. Det är viktigt att man för dialog med barnen kring hälsa. 
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I tabellen 4 från ovan visar det hur pedagogerna har valt att svara på påståendefrågan om att 

föra dialog kring hälsa med barnen. Som tabellen visar instämmer 51 pedagoger av 100 pe-

dagoger att det är viktigt, att föra dialog om hälsa med barnen. De resterande  37 pedagoger-

na instämmer också ganska väl med påståendet, som svarade i skalorna ”5-6” på den högra 

sidan. Sedan har vi 9 pedagoger som har valt att svara mer neutralt, genom att välja mitten-

skalan ”4”. Sist hittar vi 3 pedagoger som har valt att svara på skala ”3”, där de inte riktigt 

håller med påståendet, att det är viktigt att föra dialog kring hälsa. Av resultaten att bedöma 

instämmer majoriteten att det är viktigt att man talar och för dialog med barnen kring hälsa.   

 

Om vi nu ser på resultatens helhet instämmer de flesta till påståendet om att det är viktigt att 

man för dialog kring rörelse, mat och hälsa med barnen. Samtidigt finns det alltid de som 

anser att det ena är viktigare än det andra, men det vi kan konstatera är att det var ingen som  

ansåg att dialog med barn kring rörelse, mat och hälsa var oviktig. När frågan istället gällde 

hur ofta förskoleläraren talar om för barn att det är bra att röra på sig, visade resultaten att 96 

förskolelärare oftast tar chansen att tala om att det är bra att röra på sig, medan de resterande  

4 förskolelärare svarade med att det bara händer när de har rörelseaktiviteter med barnen. 

Totalt var det 100 pedagoger som svarade.  

 
Tabell 5. Hur ofta talar förskoleläraren om för barn att det är bra att röra på sig och få i sig nyttig mat. 
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 När frågan istället gällde hur ofta förskolelärarna pratar om att äta nyttigt mat, var resultaten 

nästan detsamma som det var för rörelsen. Det enda skillnaden är att, här tendera man att 

tala om det mer under matsituationen. Totalt var det 82 förskolelärare som svarade att ”när 

tillfälle ges”, talar de om för barn att det är bra att få i sig nyttigt mat, de resterande 18 för-

skolelärarna svarade att det bara uppstår under måltiden. Totalt var det 100 pedagoger som 

svarade. 
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7.3 Är fysisk aktivitet och hälsa viktigt att integrera i arbetet 

med barnen i förskolan? 

 

I den här avsnittet kommer resultatet om integrerat arbete mellan fysisk aktivitet, språk och 

matematik att behandlas. 

 

 

Att arbeta integrerat 

Att kunna integrera ämnen med varandra i arbetet är önskvärt, och är något av en ny arbets-

sätt som pågår i både förskolan och skola. Ett integrerat arbete möjliggör att man kan tänka 

mångsidigt, kombinera ämnen, samt skapar förutsättningar för fantasi och kreativitet. Exem-

pel på integrerat arbete i förskolan, kan sägas vara de tema-arbete man har. Att arbeta med 

tema i förskolan står också skriven i förskolans läroplan. Men frågan kvarstår när det gäller 

hur viktigt förskolelärarna själva anser att det är, när det integrerade arbete ska omfattas av 

hälsa, rörelseaktivitet, språk och matematik. Stapeldiagrammet nedan ska ge en översiktsbild 

över hur förskolelärarna har besvarat frågan. Numrering 1 står därmed för ”instämmer inte” 

att det är viktigt med integrerat arbete och 7 motsvarar ”instämmer helt”.  

 
Tabell 6. Det är viktigt att integrera rörelseaktivitet med språk och matematik. 
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Resultatet från ovan visar att 40 förskolelärare instämmer helt i att integrering mellan rörel-

seaktivitet med språk och matematik är viktigt i förskolan. De andra staplarna visar också 

tydligt att man går åt samma riktning, men att det kanske inte är helt överrens om att det är 

så man absolut måste göra eller att det är det viktigaste. I den andra ändan av stapeldia-

grammet var det 3 pedagoger som inte riktigt instämmer med påståendet och anser att språk 

och matematik inte riktigt borde integreras med fysisk aktivitet och hälsa. Totalt var det 100 

pedagoger som svarade på frågan. Av resultatet att bedöma lutar majoriteten åt det integre-

rade riktningen, och många förskolelärare instämmer att det är på så sätt man ska arbeta och 

lägga upp sitt arbetet.  



26 

 

7.4 Påverkar förskolelärarens attityd till hälsa deras yrkesroll 

och arbete i förskolan? 

 

I det här avsnittet kommer jag att behandla resultat som besvarar frågeställningen: ”Påverkar 

förskolelärarens attityd till hälsa deras yrkesroll och arbete i förskolan?”. I och med att jag 

inte har ställt någon specifik fråga som besvara detta tydligt har jag valt ut de som står när-

mast frågan som kan tala om förskolelärarnas syn och attityd till fysisk aktivitet och hälsa. 

Inledningsvis handlar det om förskolelärarnas syn på planering av rörelseaktiviteter som 

följs av frågor angående fysiskt aktivitet och hälsans betydelse i förskolan. Avslutningsvis 

handlar det om förskolelärarnas egen initiativ till fysisk aktivitet under sin egen fritid och 

deras tolkning av begreppet hälsa. 

 

 

Synen på planering av rörelseaktiviteter 

Denna fråga ställdes för att ta reda på pedagogernas inställning till planering av rörelseakti-

viteter i förskolan. Fråga är viktig för att veta vilken syn pedagogerna själva har inför plane-

ringen av rörelseaktiviteter för barn. Stapeldiagrammet nedan visar hur förskolelärarna har 

svarat på den fjärde frågan som lyder: Jag tycker att det är roligt att planera rörelseaktivite-

ter, vilket är en påstående fråga med intervallsvar, där 1 står för ”instämmer inte” och 7 för 

”instämmer helt”.  

 
Tabell 7. Jag tycker att det är roligt att planera rörelseaktiviteter. 
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 Av de totala 100 pedagoger var det 27 pedagogerna som instämde helt med påståendet. 

Men om man nu tittar på stapeldiagrammet kan man utläsa att nr 5 i skalan är det som blev 

mest ikryssade. Som helhet kan man se att de flesta instämmer att det är roligt att planera 

rörelseaktiviteter för barn och ett fåtal som inte instämmer riktigt och tyckte lite annorlunda, 

men det var ingen som svarade att de inte alls tycker att det är roligt att planera rörelseaktivi-

teter.   

 

 

Viktigt med fysisk aktivitet och hälsa i förskolan 

Frågan ställdes mer som en följdfråga för att ta reda på om de anser att fysisk aktivitet och 

hälsa är viktiga ämnen i förskolan. För även om man ogillar att planera rörelseaktiviteter i 

förskolan så behöver det inte betyda att man ogillar själva ämnet. Totalt var det 100 pedago-

ger som svarade. Stapeldiagrammet nedan visar numrering från 1 till 7, där 1 står för ”in-

stämmer inte” och 7 för ”instämmer helt”.  
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Tabell 8. Det är viktigt med fysisk aktivitet och hälsa i förskolan 
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I fråga om pedagogerna tycker att det är viktigt med fysisk aktivitet och hälsa i förskolan 

svarade totalt 70 pedagoger att de tyckte att det var viktigt. Medan de resterande 30 pedago-

gerna hade lite annorlunda tankar om detta.   

 

 

För mycket rörelseaktiviteter 

Fråga 23 i enkäten är en påståendefråga som handlar om pedagogerna anser att barnen redan 

har för mycket rörelseaktiviteter i förskolan. Frågan ska försöka ge oss en inblick i vad pe-

dagogen anser om den saken, vilket kanske ger oss en förståelse för pedagogens arbetsval. 

För hur mycket eller hur lite rörelseaktiviteter, kan spegla ett pedagogs synsätt och inställ-

ning. Stapeldiagrammet nedan visar numrering från 1 till 7, där 1 står för ”instämmer inte” 

och 7 för ”instämmer helt”.  

 
Tabell 9. Barnen har för mycket rörelseaktiviteter i förskolan. 
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Resultatet ovan visar att 58 pedagoger instämmer inte till påståendet och hävdar att barnen 

inte har för mycket rörelseaktiviteter i förskolan. Det resterande 42 svaren är lite mer ut-

spridd över intervallskalan. Om man nu räknar att de som har kryssat i från alternativ 5 i 

skalan fram till alternativ 7 i skalan, som ”instämmande” till påståendet så har totalt 9 peda-

goger svarat att de tycker att barnen har för mycket rörelseaktiviteter i förskolan. Totalt var 

det 100 pedagoger som svarade.  

 

 

Pedagoger som svarade nej till planerade rörelseaktivitet och gymnastik 

De 14 förskolelärare som svarade att de varken har planerade rörelseaktiviteter eller gym-

nastikpass med barn, vad har de att säga om den saken? Jag har inte ställt någon specifik 

fråga om detta, men om vi nu ser på aspekter såsom deras inställning till planering av rörel-

seaktivitet, hur viktigt de anser att rörelse och hälsa är i förskolan, samt se på hur de har sva-

rat på frågan ”Barnen har för mycket rörelseaktivitet i förskolan” kan vi förmodligen få ett 

svar på pedagogernas beslut till att inte planera in något ytterligare rörelseaktivitet. Stapeldi-

agrammen nedan ska ge en översiktsbild över hur förskolelärarna har besvarat frågorna.  
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Tabell 10. Pedagoger som svarade nej till planerade rörelseaktivitet och gymnastik, anser inte att det är roligt 

att planera in rörelseaktiviteter?  
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I tabell 10 visar resultaten av de 14 pedagogerna som svarade nej till planerade rörelseaktivi-

teter och gymnastik, hur de har svarat i påståendet om att det är roligt att planera rörelseakti-

vitet i förskolan. Av dessa 14 pedagoger var det 2 pedagoger som svarade mer eller mindre 

att de inte ansåg att planering av rörelseaktivitet och gymnastik är roligt. De resterande 12 

pedagogerna instämmer inte till detta. Ska detta ses som ett bevis på att roligt inte har något 

med planeringarna att göra?  

 
Tabell 11. Pedagoger som svarade nej till planerade rörelseaktivitet och gymnastik, anser inte att det är viktigt 

i förskolan? 
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I tabell 11 visar resultaten av de 14 pedagogerna som svarade nej till planerade rörelseaktivi-

teter och gymnastik, har svarat i påståendet om att det är viktigt med rörelseaktivitet och 

hälsa i förskolan. Av resultaten att bedöma anser majoriteten att rörelseaktivitet och hälsa är 

viktigt i förskolan. Är detta ett bevis på att pedagogerna har den rätta inställningen? 

 
Tabell 12. Pedagoger som svarade nej till planerade rörelseaktivitet och gymnastik, anser de att barnen har 

för mycket rörelseaktivitet redan i förskolan?  
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I tabell 12 visar resultaten av de 14 pedagogerna som svarade nej till planerade rörelseaktivi-

teter och gymnastik, hur de har svarat i påståendet om barnen redan har för mycket rörelse-

aktivitet i förskolan. Om man nu avläser resultaten från tabellen kan man se att 10 pedago-

ger inte instämmer till att barnen har för mycket rörelseaktivitet i förskolan. Medan 4 peda-

goger instämmer ganska väl till att barnen har för mycket rörelseaktiviteter i förskolan.  
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Pedagogens fritidsaktiviteter 

Fråga 13 och 14 i enkäten handlar om pedagogerna deltar i någon sport eller fysisk aktivitet 

på sin fritid. Frågans roll ska främst ge oss en inblick i pedagogernas egen inställning till 

träning och hälsa under sin egen fritiden, men också som en referens till om de anser att man 

behöver det i förskolan.  

 
Tabell 13. Deltar du själv i någon form av rörelseaktivitet på din fritid? 
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I resultaten från undersökningen visade sig att 64 pedagoger deltar i någon form av rörelse-

aktivitet på sin fritid, medan 8 pedagoger svarade att de inte deltar i någon aktivitet alls. 

Medan 28 pedagoger medger att de deltar ibland i någon form av rörelseaktivitet på sin fri-

tid. Totalt var det 100 pedagoger som svarade på frågan. I fråga om vad det är pedagogerna 

utövade för fritidsaktivteter var det svar alltifrån simning, promenader, joggning till träning 

på gym, dans och andra träningsprogram. Vissa av aktiviteterna sker också dagligen eller 

åtminstone 2-3 gånger/vecka eller mer.  

 

 

Hälsans betydelse 

 

Sista frågan i enkäten ställdes som en öppen fråga om vad pedagogerna anser vara hälsa. 

Definitionen av hälsa kan variera och ser olika ut från individ till individ. Därför är det vik-

tigt och intressant att veta vad deras definition av hälsa kan vara. På frågan svarade de flesta 

med att det handlar om att må bra fysiskt och psykisk, vara bekväm och leva i harmoni med 

sig själv, att kroppen mår bra, att äta bra, sova bra, motionera och kunna umgås med vänner, 

samt leva ett balanserat liv, är några av det meningar som skrevs ned.  
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7.5 Hur är förskolelärarens förståelse över barnens medvetenhet 

om rörelsens och matens betydelse för hälsan? 

 

I det här avsnittet kommer förskolelärarnas förståelse över barns medvetenhet om rörelsens 

och matens betydelse att behandlas. 

 

 

Barns medvetenhet 

I påståendefråga 19 och 20 i enkäten handlar det om vad pedagogerna anser om barns med-

vetenhet, när det gäller rörelsens och maten betydelse för hälsa. Denna fråga handlar om vad 

pedagogerna tror att barn vet om rörelsens och matens betydelse för hälsa och ska inte för-

växlas med att det är barnens egen medvetenhet. Stapeldiagrammet nedan visar numrering 

från 1 till 7, där 1 står för ”instämmer inte” och 7 för ”instämmer helt”.  

 
Tabell 14. Barnen är medveten om rörelsens påverkan på hälsa. 
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Resultaten visar att 31 pedagoger varken kan svara för det ena eller det andra, genom att 

välja ”mittenskalan”, alternativ 4. Om man nu räknar från den vänstra sidan från skala 1-3, 

kan vi se att totalt 37 pedagoger har valt att luta sig mot ”instämmer inte” riktningen. På den 

högra sidan från skala 5-6 har totalt 29 pedagoger valt att svara ”instämmande” till påståen-

det. Totalt var det 97 pedagoger av 100 pedagoger som svarade på frågan, vilket lämnar en 

bortfall på 3 pedagoger. Av resultaten att bedöma kan man se att det inte finns någon över-

tydligt svar, utan att det är ganska jämt fördelat emellan varandra.  

 
Tabell 15. Barnen är medveten om matens påverkan på hälsa. 
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Resultaten visar att majoriteten anser att barnen är medvetna om matens betydelse för häl-

san. Det är inte så att alla instämmer helt med påståendet, men någorlunda i alla fall. Sen var 

det 6 pedagoger som inte riktigt instämmer med påståendet och 17 pedagoger som varken 

kan säga det ena eller det andra.  Totalt var det 95 pedagoger av 100 pedagoger som svarade 

på frågan, vilket lämnar en bortfall på 5 pedagoger. 
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8 Diskussion 
 

 

I det här kapitlet kommer det att föras diskussioner om resultatet som fåtts fram genom data-

insamlingen om fysiskt aktivitet och hälsan i förskolan, och dess betydelse och roll som den 

spelar. Sedan kommer det diskussioner om de didaktiska konsekvenserna och slutligen en 

metoddiskussion.  

 

 

8.1 Resultat diskussion 

 

I det här avsnittet kommer en diskussion om resultatet som jag fick fram från datainsamling-

en att diskuteras i förhållande till studiens syfte. För att underlätta, har jag valt att behandla 

varje resultat under respektive frågeställning. Samtidigt vill jag påpeka att resultaten är en-

dast baserade på dessa 100 tillfrågade pedagogernas svar. 

 

 

8.2 Vad gör förskolelärarna för att få med arbetet om hälsa, rö-

relse och mat i förskolan?  

 

Folkhälsoinstitutet (1997:6, s.13) menar att uppväxtåren är av avgörande betydelse för den 

framtida hälsa. En persons vana grundläggs under dess uppväxttid. Därför måste hälsofräm-

jande och förebyggande arbeten för barn ges i hög prioritet. Enligt Robinson och Page 

(2009, s.509) är det inte bara den fysiska hälsan som påverkas till följd av övervikt och fet-

ma. Barnens psykiska likväl sociala hälsa drabbas också, kanske i en ännu större utsträck-

ning än vad det fysiska hälsan gör. I försök att förhindra att övervikt och fetma ska utvecklas 

till ett globalt folkhälsoproblem har forskare från hela världen försökt att lägga fram och 

presentera olika strategier för att förebygga den fetmaepidemin som pågår (Robinson & 

Page 2009, s. 511). Att få veta om det finns en pågående arbete om hälsa, rörelse och mat i 

förskolan är därför väldigt viktigt. För detta kan vara en förklaring till om man behöver läg-

ga in mer insatser eller ta till andra förebyggande lösningar för att förhindra att ohälsan tar 

sig in i förskolans värld. Folkhälsoinstitutet belyser också att ”Hot mot barnets kroppsliga, 

psykiska eller sociala hälsa innebär ett hot mot barnets totala utveckling” (Folkhälsoinstitu-

tet 1997:6, s.9). Att veta vad förskolelärarna gör för att förebygga ohälsa har därför blivit 

väldigt intressant. 

 

Av resultaten att bedöma har de flesta pedagogerna regelbundna planeringar av rörelseakti-

viteter för och med barn, samt använder många olika sätt att föra in motoriken hos barnen 

och i verksamheten. Genom att ha inne- och utelekar dagligen, dans och rytmik eller andra 

rörelselekar tolkar jag det som att pedagogerna försöker att få in detta i barnens vardag. För-

utom detta lägger pedagogerna även tid för planering av skogspromenader och lek i skogen 

minst varannan vecka eller åtminstone en gång i månaden. Samtidigt kan jag också förstå att 

detta beror mycket på om man har skogen i sin närmiljö eller inte som är den huvudsakliga 

orsaken till  pedagogernas beslutet. Ett fåtal pedagoger nämnde också besök i badhuset, vil-

ket ger en variation i aktivitet och en variation i miljö. Att besöka badhuset med barnen är 

roligt, men jag kan förstå att detta inte är möjligt för alla. Dels beror det mycket på vilken 

barngrupp man har, och hur många pedagoger som kan frigöra sig tid till att följa med till 

http://csaweb108v.csa.com.lib.costello.pub.hb.se/ids70/p_search_form.php?field=au&query=page+kirsty&log=literal&SID=5c0ksf28lbafhv0gnehhgoacb0
http://csaweb108v.csa.com.lib.costello.pub.hb.se/ids70/p_search_form.php?field=au&query=page+kirsty&log=literal&SID=5c0ksf28lbafhv0gnehhgoacb0
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badhuset. Framförallt handlar det alltså om barnens säkerhet. Att ta barnen med sig ut från 

förskolans mark är ett stort ansvar och kräver noggrann planering. Därför kan jag tänka mig 

att detta inte är något som förskolelärarna väljer att göra i första hand. Samtidigt kan jag 

tycka att oavsett om man är utomhus eller inne i förskolan, kan arbetet med rörelseaktivitet 

och hälsa ändå uppnås, det är inget eller ingen som kan hindrar en förutom en själv. Det 

handlar om att man kan utnyttja det som finns tillgängligt och de lokaler och material som 

man har. Det handlar om pedagogens fantasi och kreativitet. Goodway och Robinson (2006, 

ss.1-3) skriver också att rörelseaktiviteter kan skapas inne i verksamheten genom exempel-

vis en aktivitetscentra, som uppmuntrar barnen till aktivitet eller att man med hjälp av musik 

och rytmer aktiverar barnen till att själva vilja förflytta sig i rummet. Det finns därför mäng-

der med aktiviteter som man kan hitta på, utan att behöva bege sig någon annanstans eller 

genom dyra inköp av material.  

 

Förutom att man låter barnen vara aktiva är dialog lika viktigt. Hälften av de tillfrågade pe-

dagogerna anser också att det är viktigt att man ge tid för dialog med barnen kring mat, rö-

relse och hälsa när tillfälle väl ges. Vid en djupare eftertanke från min sida, kan jag tycka att 

alternativsvaren ”när tillfälle ges” var väldigt svag. För det berättar inget om hur ofta det 

egentligen sker. För tillfället kan komma en gång varje dag, varje månad eller till och med 

en gång på en hel termin som barnen befinner sig i förskolan. Detta var därför ett misstag 

från min sida. Jag borde har varit mer specifik, än att bara ge två alternativsvar. Resultaten 

som helhet gav i alla fall en positiv svar på att majoriteten anser att dialog med barnen kring 

mat, rörelse och hälsa är viktigt och ska inte uteslutas. Om man ser resultaten så som det 

visar sig nu försöker majoriteten av pedagogerna i alla fall att ge tid för arbete med hälsa, 

rörelse och mat i förskolan. Att arbeta hälsobefrämjande är inte bara önskvärt men att det 

faktiskt pågår ett arbete med detta redan ute i verksamheten, genom noggranna planeringar, 

aktiviteter och framförallt dialog med barnen vill man försöka uppnå målet.  

 

 

8.3 Är fysisk aktivitet och hälsa viktigt att integrera i arbetet 

med barnen i förskolan? 

 

Enligt Goodway och Robinsons (2006, ss.2-3) är att de grundläggande motoriska färdigheter 

inte per automatik, utan något som måste läras in, precis som med många andra färdigheter 

måste barnen lära sig och öva in dessa. Den vanlig missuppfattningen bland många är att 

små barn, bara naturligt kan lära sig springa, kasta och fånga. För att bemästra dessa färdig-

heter behöver barnen de vuxnas hjälp, precis som när det gäller för de kognitiva eller emo-

tionella färdigheterna. Genom att arbeta integrerat kan man aktivera många färdigheter på 

samma gång och gör lärandet meningsfullt, samtidigt som lärandet blir lustfullt.  

 

I fråga om pedagogerna anser att man borde integrera rörelseaktivitet med språk och mate-

matik visar resultaten att många pedagoger är positiva till detta. Jag kan inte uttala om peda-

gogerna i dagsläget integrerar rörelseaktivitet med andra ämnen i verksamheten, men att få 

veta att de är positiva i den frågan räcker. För det betyder att det alltid finns rum för ett in-

tegrerat arbetet emellan ämnen. Goodway och Robinson (2006, ss.1-3) menar också att man 

kan få fysisk aktivitet att fungera i förskolan. Detta kan göras genom uppmuntran från peda-

gogernas sida, samt genom att integrera fysisk aktivitet och hälsa i andra ämnen eller teman 

för att på så sätt skapa ett lustfullt och aktivt lärande för barnen. 
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8.4 Påverkar förskolelärarens attityd till hälsa deras yrkesroll 

och arbete i förskolan? 

 

I den reviderade läroplanen för förskolan betonar de hur viktigt det är att man tar hänsyn till 

barnets välbefinnande och utveckling, men också att hjälpa barnen att få förståelse över sin 

kropp och sin egen hälsa (Lpfö98. Reviderad 2010, s.6). Att arbeta med hälsa är därför något 

som ingår i en pedagogs yrkesuppdrag. Att förkasta detta strider därmed mot läroplanen. 

Därför kan inte och ska inte pedagogernas egen attityd och inställning till hälsa påverka de-

ras yrkesroll och ett arbete med hälsa i förskolan.  

 

På frågan om pedagogerna ansåg att planering av rörelseaktiviteter var roligt, ansåg majori-

teten att det är roligt, samt att fysisk aktivitet är viktigt i förskolan. Samtidigt finns det alltid 

ett fåtal minoriteter som inte riktigt instämmer, men dessa svar utgjorde inte direkt någon 

påverkan på vad majoriteten ansåg. En annan intressant fråga är: ”om förskolelärarna ansåg 

att barnen har för mycket rörelseaktiviteter i förskolan”. Majoriteten har valt att svara att 

barnen inte har för mycket rörelseaktivitet. Vilket är väldigt intressant. För det får därmed en 

att ställa frågan, varför? Om pedagogerna ansåg att det både är roligt och viktigt med rörel-

seaktivitet och hälsa i förskolan, varför har barnen fortfarande för ”lite” rörelseaktiviteter i 

förskolan. Det finns ju en klar och positivt inställning till rörelseaktivitet och hälsa bland 

förskolepersonalen, men det jag inte kan förstå är om man nu ansåg att barnen inte får till-

räckligt av rörelseaktivitet i förskolan, varför vill man inte förändra detta? Eller anses det 

redan vara lagom mycket? När pedagogerna ändå anser att planering av rörelseaktiviteter är 

roligt och fysiska aktivitet och hälsa är viktiga ämnen. 

 

I resultatet framgick det också att 14 förskolelärare svarade att de varken har planerade rö-

relseaktiviteter eller planerade gymnastikpass med barnen. Detta trodde jag från början kan 

beror på att de tycker att barnen redan har för mycket rörelseaktiviteter under dagen eller så 

beror det på att de inte anser att det är något som borde planeras, utan kommer mer spontant 

och utan förberedelser under dagen. Om vi tittar närmare på dessa resultaten från de 14 pe-

dagoger som svarade att de varken har planerade rörelseaktiviteter eller planerade gymnas-

tikpass i förskolan, visar resultaten att majoriteten av dessa förskolelärarna anser att det är 

roligt att planera rörelseaktiviteter. Dessa förskolelärare anser också att fysisk aktivitet och 

hälsa är viktigt, samt att de inte ansåg att barnen har för mycket rörelseaktivitet i förskolan. 

Vilket får en att ställa frågan varför ännu en gång, om de nu håller med dessa påståenden 

och inte heller anser att barnen har för mycket röselseaktivitet i förskolan, varför planera de 

då inte in några? Beror det på tid eller resurs? Eller annan bakomliggande orsak? För det 

beror verkligen inte på deras inställningen och på deras attityd. Därför har detta blivit en 

fråga jag inte riktigt kan få svar på. Enligt Goodway och Robinsons (2006, s.1) ifrågasätter 

en del pedagoger att nedgången av fysiskt aktivitet hos barnen beror på förskolan. Genom att 

påpeka att de barn som de undervisar är både energiska och aktiva.  Tänker dessa förskolelä-

rare också så? Att barnen är energiska och aktiva? 

 

På frågan om vad pedagogerna ansågs vara hälsa svarade de flesta med att det handlar om 

att må bra fysiskt och psykisk, vara bekväm och leva i harmoni med sig själv, att kroppen 

mår bra, att äta bra, sova bra, motionera och kunna umgås med vänner, samt leva ett balan-

serat liv. Att man ser hälsa på olika sätt beror enligt Jansson Wennergren (1996, s.66)  på att 

man har olika uppfattningar, i fråga om hur man ska uppnå hälsa. Det är det som man kan se 

på förskolelärarnas svar med. 
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8.5 Hur är förskolelärarens förståelse över barnens medvetenhet 

om rörelsens och matens betydelse för hälsan? 

 

Enligt Nilsson (1996, s.103) finns det idag väldigt lite forskning om vad barn och ungdomar 

uppfattar som hälsa. I försök att ta redan på barns syn på hälsa har Jansson Wennergren 

(1996, ss.59-69) gjort en studie som skildrade de svenska respektive de grekiska barnens 

hälsosyn. Slutresultaten visade att svenska och grekiska barn både tecknar och uttrycker sig 

väldigt annorlunda på begreppet hälsa. Svenska barn tendera att förknippa hälsa med livssti-

len, som uttrycks i både positiv och negativ karaktär. Medan grekiska barn väljer att relatera 

hälsa till känslor, relationer, naturupplevelser, samt som en förutsättning för alla andra akti-

viteter. Denna skillnad beror enligt Jansson Wennergren (1996, s.66)  på att man har olika 

uppfattningar, i fråga om hur man ska uppnå hälsa. Frågan blir därmed hur mycket förskole-

lärarna egentligen tror att de vet om barnens förståelse över rörelse och matens betydelse för 

hälsan. Jag borde nog påpeka igen att frågan handlar om vad pedagogerna tror att barn vet 

om rörelsens och matens betydelse för hälsa och ska inte förväxlas med att det är barnens 

egen medvetenhet.  

 

Resultatet från datainsamlingen visar att pedagogerna är mer eniga om att barnen oftast inte 

är medveten om rörelsens betydelse för sin egen hälsa. Vad detta beror på kan antigen beror 

på barnens ålder och hur ofta man har talat eller arbetet med detta. En annan viktigt aspekt 

som jag tror kan beror på är barnens egen verbala utveckling, där barnet själva kan kommu-

nicera med den vuxne och föra dialoger om rörelseaktivitet och hälsa. Att tala om hälsa och 

rörelseaktivitet är antagligen inte den första man börjar pratar om under dagen, när det inte 

är något speciellt tema-arbeten man gör och så vidare.  

 

När det istället gäller vad pedagogerna anser om barns medvetenhet om matens påverkan på 

hälsan, visar resultaten ett mer samstämmigt svar, där förskolelärarna håller med om att bar-

nen är mer medveten om matens påverkan på sin hälsa. Varför det finns en sådan stor skill-

nad emellan barnens medvetenhet mellan rörelse och mat kan jag tänka mig beror på att 

samtal kring mat kanske förekommer varje dag vid måltiden, men inte när det gäller rörelse. 

Därför är det inte heller någon överraskning direkt att man tenderar att vara mer medveten 

om matens betydelse än om rörelsen betydelse.     

 

Enligt Kalich, Bauer och McPartlin (2009, s.49) börjar barnen så tidigt som vid 2-5 års ålder 

börjar barnen blir mottagliga för de yttre påfrestningarna såsom reklam och andra annonse-

ringar som görs för till exempel godis och mat. Dessa budskap som cirkulerar runt påverkar 

sedan deras beslut om vad och hur mycket de behöver exempelvis äta för att må bra. Enligt 

Maslow (1943, s.375) finns det inte heller något slut i människans strävan och behov, vi har 

en inneboende tendens att alltid vilja har mer. I Banduras ”Bobo Doll” studien som han 

gjorde år 1961 (Bandura, Ross & Ross 1961, s.575) som ett försök att bevisa att barn obser-

verar och imitera de vuxnas handlingar. I förhållande till Banduras experiment kan man där-

för inte längre ignorera detta  och måste automatisk ställa frågan om pedagogerna verkligen 

har en fullständig förståelse över barns verkliga medvetenhet. Dessa handlingar som barnen 

uppvisar kan det bero på imitation av andra, eller känner förskolelärarna verkligen på sig att 

barnen har fått förståelse för dess betydelse som de har lärt sig? 
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8.6 Didaktiska konsekvenser 

 

Medin och Alexanderson (2000, s.37) menar att teoretiker har länge försökt att definiera 

hälsans innebörd, och med dagens framgångar kan man tror att man har fått grepp om vad 

hälsa betyder, men frågan kvarstår. Ginsburg (1996, s.85) skrev ”Människors uppfattningar 

om vad hälsa är och hur man håller sig frisk är starkt kulturellt präglad”. Detta kan vara en 

del av förklaringen till det skilda synsättet, samt förklaringen till varför man fortfarande inte 

kan enas om en definition. Kulturen är en del av oss, våra tankar, värderingar och livsstil. 

Därför är uppfattningen om vad hälsa är också starkt knuten till den kultur vi befinner oss i 

(Ginsburg 1996, s.85). Vad som egentligen menas med hälsa finns det därför inga tydliga 

svar på, och beror mer eller mindre på vem det är man ställer frågan till. Om frågan istället 

gäller definitionen av ohälsa är de flesta eniga om dess innebörd, och därför inte lika debat-

terat som begreppet hälsa. Även om man inte kan enas om en enda definition för begreppet 

hälsa är det fortfarande viktigt att man är någorlunda klar över begreppets funktion. Som 

pedagog borde man först ha begreppet klart för sig. För om man inte kan vara säker på sin 

sak, hur ska man kunna övertyga barnen att det är viktigt? Enligt mig kan en pedagog som är 

säker på sin sak göra större nytta, än de som praktisera detta men är osäker i sin sak. Detta 

kan liknas något som en läkare gör, vi ifrågasätter inte läkaren, för vi vet att de vet vad de 

gör. Detta är något som förskoleläraren också borde ta över och lära sig. För att visa att man 

är  expert på sitt eget område. 

 

För att få en bild över vad ohälsa kan vara, presenterade jag övervikt och fetma som kan 

uppkomma i följd av inaktivitet och införsel av för stor mängd av ohälsosamt kost. Övervikt 

och fetma har blivit ett allt vanligare problem bland barn och ungdomar, vilket också leder 

till att man uppmärksammar det mer. Att jag presentera övervikt och fetma i studien beror 

inte på att jag vill att pedagogerna ska använda detta som riktlinje eller mål, för att kunna 

starta ett hälsofrämjande arbete i förskolan. Enligt mig ska hälsoarbeten i förskolan ske oav-

sett om barnen ligger i riskzonen att drabbas av övervikt och fetma eller inte. Som pedagog 

ska man kunna arbeta hälsofrämjande bara för den goda sakens skull och förhindra det som 

kan hända med barnen i framtiden. I förskolans läroplanen står det också att: ”Förskolan ska 

lägga grunden för ett livslångt lärande” (Lpfö98. Reviderad 2010, s.7). Att man redan i bar-

nens tidiga stadiet kan hjälpa de att förstå hälsans betydelse, bidrar man med en hälsosam 

livsstil för barnens hela livstid.  

 

Goodway och Robinsons (2006, ss.1-3) menar att de första åren i ett barns liv är det avgö-

rande för utvecklingen av motoriska färdigheter, men också för utvecklingen av en regel-

bunden fysisk aktivitet. Goodway och Robinsons (2006, ss.2-3) menar också att de grund-

läggande motoriska färdigheter inte går per automatik, utan något som måste läras in, precis 

som alla andra färdigheter. En persons vana grundläggs under dess uppväxttid. Förmågan att 

kunna utföra en motorisk färdighet beror sedan på samspelet mellan den studerande, uppgift 

och själva miljön. Detta synsättet har en del likheter med Banduras teori om social inlärning, 

som handlar i korthet om att människor tar efter och lär sig av varandra, genom antigen ob-

servation eller imitation. Enligt Bandura påverkas vi inte enbart av den miljön som vi vistas 

i, utan vårt beteende påverkar också miljön. Förutom miljöns påverkan, är barnets personliga 

egenskaper, motivation, tidigare motoriska erfarenheter, styrka, balans, och andra faktorer 

också det som kan påverkar inlärningen. Som pedagog ska man därför kunna ta vara på alla 

dessa aspekter, och barnens alla styrkor och svagheter. För att på så sätt kunna lägga upp 

och presentera ett så bra hälsofrämjande arbete som möjligt. Enligt Kalich, Bauer och 

McPartlin (2009, s.49) börjar barnen också tidigt med att utveckla matpreferenser och mat-

vanor. Som förskolelärare har man därmed den möjligheten att förbättra barnens medveten-
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het om hälsa men också val av mat, eftersom det är de som möter med barnen dagligen. En-

ligt Bandura observerar barnen oftast de vuxnas handlingar som de sedan imiterar och tar till 

sig. Därför är det bra att man som pedagog kan se över sina egna handlingar och över sina 

val, så fungera man också som en bra och positiv förebild för barnen.  

 

Enligt Folkhälsoinstitutet (1997:6, s.9) kan ohälsan lätt bekämpas genom fysisk aktivitet. 

Detta för att fysisk aktivitet kan fungera som en skyddande faktor som gör att kroppen både 

känner sig starkare och friskare. Enligt Tamm (2007, s.93) är människans kropp byggd för 

rörelse. Att under långa perioder vara utan fysisk aktivitet är därför inte bra för kroppen, 

utan också skadligt. Att man i förskolan ska se över barns behov av rörelse är därför viktigt 

för både barns utveckling och välmående. Förutom daglig fysiskt aktivitet är det också vik-

tigt att man äter en balanserad kost. För att kunna hålla igång kroppen, på ett hälsosamt sätt. 

Som första steg i hälsoarbetet borde  man därför som pedagog att ta och uppmuntra barnen 

till en regelbunden motion med näringsrikt kost. Goodway och Robinsons (2006, ss.1-3) 

menar i första hand att det är bra för deras hälsa om man låter barnen röra på sig. Samtidigt 

betonar Robinson och Page (2009, s.507) också att förskoleperioden även är en kritiskt och 

avgörande period för barn som redan är överviktiga eller för de som ligger i riskzonen för att 

bli överviktiga. Därför måste det hälsofrämjande och förebyggande arbeten för barn ges i 

högsta prioritet. Som pedagog är det därför väldigt viktigt att man inte ignorera problemen, 

utan tar tag i saken tidigt och försöker hitta en lösning. Det är det bästa sättet att hantera 

ohälsan.  

 

Att planera för rörelseaktivitet är inte svårt, och kanske inte alls är så roligt för alla, men 

samtidigt instämmer de flesta av de undersökta förskolelärarna att det är vikigt att det finns 

sådana aktiviteter i förskolan. Genom att varje pedagog i förskolan gör en liten insats kan 

man förändra till det bättre. Goodway och Robinson (2006, ss.1-3) menar också att man inte 

behöver ha direkt planering eller göra dyra inköp för att få en fysisk aktivitet att fungera, 

utan det räcker med att man uppmuntrar till fysisk aktivitet och kanske integrerar dessa i 

andra ämnen eller teman för att på så sätt skapa ett lustfullt aktivt lärande. Att integrera rö-

relseaktivitet i ämnen som språk och matematik, har visats sig vara positiva från datainsam-

lingen, vilket är kanske något som man borde arbeta efter mer i framtiden. Goodway och 

Robinson (2006, ss.1-3) har exempelvis använt sig av en s.k. aktivitetscenter på en liten yta i 

verksamheten för att uppmuntra barnen till att själva vilja vara aktiva. Andra metoder som 

används för att undvika stillasittande barn, kan musik och rytmer vara av stor hjälp. Resulta-

ten från datainsamlingen visar också att många pedagoger väljer dans, musik och rytm för 

att aktivera barns rörelseaktivitet i förskolan.  

 

Att arbeta hälsobefrämjande i förskolan är kanske inte det ordet som används ute bland för-

skolelärarna, men av resultaten från undersökningen att bedöma verkar de ändå ge en tanke 

för hur barnen ska  ta hand om sin hälsa. I Läroplanen för förskolan står det att: ”Förskolan 

ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (Lpfö98. Reviderad 2010, s.7). Förskolelärarna 

har på så sätt  ett omfattande arbete, som egentligen berör alla områden. Att förskolan lägger 

grunden för ett hälsosamt livsstil tidigt är viktigt för att barnen senare kan få möjlighet till 

ett hälsosamt vuxenlivet (Goodway & Robinsons 2006, s.1). För om man redan kan motver-

ka ohälsan i den tidiga stadiet minskar man också risken av utveckling av fenomenet global 

ohälsa. I Maslows behovstrappa tillhör mat och aktivitet bland de första grundläggande be-

hoven som människan behöver. Maten fungera i första hand som näring för kroppen, men 

den har även en stort psykologisk betydelse som är sammankopplade med en rad av känslor 

och upplevelser (Tamm 2007, s.89-90). Att förskolan ska se till barnens behov av mat, sömn 

och fysiskt aktivitet är en självklarhet. Detta står även i förskolans läroplan som säger att:  

”Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande….” (Lpfö98. Reviderad 

http://csaweb108v.csa.com.lib.costello.pub.hb.se/ids70/p_search_form.php?field=au&query=page+kirsty&log=literal&SID=5c0ksf28lbafhv0gnehhgoacb0
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2010, s.6). Förskolelärarna ska se till att barnens grundläggande behov blir uppfyllda, men 

inte till den grad att det blir okontrollerbart, som ger upphov till övervikt eller fetma.  

 

Att förskolan och alla förskolelärare kan vara en bra förebild för barnen, och lever efter det 

man visar är extra viktigt. För barnen tendera att göra det man själv gör. Förskolan har där-

med en fördel som de kan utnyttja för att kunna främja till en hälsosam livsstil. Barns aktivi-

tetsbeteende, matbeteenden, matpreferenser och vilja att prova nya saker påverkas alltså av 

människor omkring dem. Genom uppmuntran och låta barnen får prova på, samt föra dialog 

är man en bra bit på vägen. Som pedagog ska man börjar ta initiativ till att vilja förändra. 

För det är ingenting som man kan ställa som krav från barnen. Det är pedagogens uppgift 

och skyldighet att göra detta. Det jag har lärt mig är att så länge man är optimistiskt och vill 

ta initiativ till förändring, är ingenting omöjligt.   

 

 

8.7 Slutsats 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att förskolelärarna arbetar med fysiskt aktivitet och hälsa i 

förskolan, men jag tror inte att de har som utgångspunkt att arbeta hälsofrämjande. Jag tror 

att det är en daglig rutin som följs, där man går ut efter frukost och efter lunch, man har lite 

sång- och rytmiklekar under samlingar, man talar om mat och hälsa under måltiden osv. 

Detta görs inte av hänsyn till att främja barns framtida hälsa eller för att lära barnen om häl-

sans betydelse. Det handlar om en vardaglig rutin.  

 

 

8.8 Framtida forskning 

 

Enligt Nilsson (1996, s.103) finns det idag väldigt lite forskning om vad barn och ungdomar 

uppfattar som hälsa. Nilsson (1996,s.103) anser att samhället har lagt ned mycket tid och 

kraft på att föra fram budskap om en hälsosam livsstil, men någon mer forskning om detta 

finns dock inte. Därför anser jag att det skulle vara bra ifall man kan forska mer kring detta. 

Där man inte enbart för fram budskap om hur man ska leva, men att man också kan förstå 

dessa barn och ungdomars upplevelser och tankar om vad en hälsosamt livsstil egentligen 

innebär. Förståelse är det första steget till förändring, utan förståelsen spelar det ingen roll 

om hur mycket man diskutera eller förmedla den kunskapen. Hälsobegreppet är så som jag 

fått erfara nu, är väldigt diffus och oklart. Hur kan barnen kunna förstå, om jag själv är osä-

ker på vad det är? Som nästa steg i forskningen borde man kanske fokusera på barnens per-

spektiv och se om deras upplevelse och förståelse överrensstämmer med de vuxnas perspek-

tiv.  

 

En annan intressant vidareforskning kan vara att man undersöker olika pedagogiska verk-

samheter, såsom Reggio Emilia eller Montessori. För att på så sätt kunna visa skillnader 

eller likheter i det hälsofrämjande arbetet. 

 

 

8.9 Metoddiskussion 

 

Metodvalet i den här studien kan jag inte påstå vara det bästa. Att få in så många i studien på 

en sådan kort tid var en god tanke i början, men väl under studiens gång var enkätstudien det 
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som drog ned hela forskningstakten. Problematiken har först varit formulering av frågorna 

och dessa alternativsvar, sedan var det på grund av att jag inte fick ihop antalet enkäter som 

behövdes för resultatsammanställningen. Därför har enkät som metod krävt mer arbete, än 

jag hade tänkt mig. I övrigt har enkät som metod funkat bra för undersökningen, när det 

handlar om att få in så stora gruppers respons. Nackdelen med enkätundersökningar är att 

man kanske inte kan få en 100 procentligt tillförlitlighet. I och med att pedagogerna kanske 

enbart kryssar för det svarsalternativ som de tycker låter bra eller som andra anser vara bra, 

istället för det alternativ som man egentligen tycker och tänker. En andra nackdel med enkä-

ten är att den anses vara för lång, 4 sidor, vilket upplevs både av mig själv och av respon-

denterna. Den kunde har gjort kortare och vara med specifikt på det som är mest centrala i 

studien. 
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Tack 
 

 

Jag vill passa på och tacka alla som deltog i studien, men också för de stöd och tålamod som 

jag har fått från mina nära och kära. För utan er skulle denna undersökning inte blir möjligt. 

Därför är jag väldigt tacksam till er alla, så TACK ännu en gång. 

 

 

Olivia Tran  
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Bilaga 1 
 

 

 2011-03-03 

 

 

 

 

 

Enkätundersökning om idrott och hälsa i förskolan 
 

Hej! 

 

Mitt namn är Olivia Tran och jag läser min sista termin till förskollärare på Högskolan i Borås.  
Enkäten som Du har blivit tilldelad innehåller frågor om barns fysiska aktivitet och hälsa i 

förskolan, som därmed utgör grunden för mitt examensarbete. Undersökningens syfte är att 

ta reda på olika pedagogers insatser i det hälsofrämjande arbete med särskild fokus på fysisk 

aktivitet och hälsa.  

 

Enkäten som Du har erhållit är naturligtvis frivillig att delta i, men det vore tacksamt 

om Du skulle vilja hjälpa mig att genomföra undersökningen. Du som svarar förblir natur-

ligtvis anonym. Varje enkät kommer att behandlas konfidentiellt, utifrån vetenskapsrådets 

stadgade etikkrav. Ingen obehörig kommer att kunna ta del av dina enkätsvar. Dessutom 

försäkrar jag att all information som fås fram i undersökningen enbart kommer att användas 

i en vetenskaplig studie för examensarbetet och inget utöver detta.  

 

 

Om Du har frågor eller funderingar är Du välkommen att ta kontakt med mig: 

 

Olivia Tran 

E-mail: XXXXXXX@utb.hb.se 

Tel: XXXX-XXXXXX 

 

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

 

 

Med vänlig hälsning 

mailto:XXXXXXX@utb.hb.se
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Bilaga 2 
 

Enkätundersökning – Idrott och hälsa 

Undersökningen har som syfte att ta reda på hur förskolan möter barnens behov av motion 

och hälsa. Enkätundersökningen är endast till för examensarbetet och kommer därför enbart 

att behandlas i dessa syften. Enkäten är anonym. Tack på förhand! 

 
 

1. Är du        

□ Kvinna               □ Man 

 

2. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

□ 0-2 år 

□ 2-5 år 

□ över 5 år 

 

3. Hur gamla är barnen i din nuvarande barngrupp? 

□ Småbarnsgrupp 0-3 år 

□ 3-5 års barngrupp 

□ 1-5 års barngrupp 

 

4. Jag tycker att det är roligt att planera rörelseaktiviteter (gympa, mini-röris etc.) 

 

Instämmer inte                                                           Instämmer helt 

               1           2           3           4           5           6           7 

 

5. Erbjuds det planerade rörelseaktiviteter i förskolan? 

□ Ja                

□ Nej 

 

6. Erbjuds det planerade gymnastik pass med barnen förskolan? 

□ Ja                

□ Nej 

 

7. Hur ofta har barnen gymnastik? 

□ Varje dag 

□ En gång i veckan 

□ Varannan vecka 

□ En gång i månaden 

□ Aldrig 

 

8. Erbjuds det planerade mini-röris med barnen förskolan? 

□ Ja               

□ Nej 
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9. Hur ofta har barnen mini-röris? 

□ Varje dag 

□ En gång i veckan 

□ Varannan vecka 

□ En gång i månaden 

□ Aldrig 

 

10. Brukar du/ni ta med barnen på skogspromenader/lek i skogen? 

□ Ja 

□ Nej 

 

11. Hur ofta tar du/ni med barnen på skogspromenad/lek i skogen? 

□ Varje dag 

□ En gång i veckan 

□ Varannan vecka 

□ En gång i månaden 

□ Aldrig 

 

12. Görs det någon annan rörelseaktivitet med barnen i förskolan utöver det som 

står angivet ovan? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

13. Deltar du själv i någon form av rörelseaktivitet på din fritid? 

□ Ja 

□ Ibland 

□ Nej 

 

14.  Om Ja, vad och hur ofta? 

____________________________________________________________________ 

 

15. Det är viktigt med fysisk aktivitet och hälsa i förskolan. 

 

Instämmer inte                                                           Instämmer helt 

               1           2           3           4           5           6           7 

 

16. Det är viktigt att man för dialog med barnen kring rörelse 

 

Instämmer inte                                                           Instämmer helt 

               1           2           3           4           5           6           7 
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17. Det är viktigt att man för dialog med barnen kring mat 

 

Instämmer inte                                                           Instämmer helt 

               1           2           3           4           5           6           7 

 

18. Det är viktigt att man för dialog med barnen kring hälsa 

 

Instämmer inte                                                           Instämmer helt 

               1           2           3           4           5           6           7 

 

19. Barnen är medvetna om rörelsens påverkan på hälsan 

 

Instämmer inte                                                           Instämmer helt 

               1           2           3           4           5           6           7 

 

20. Det är viktigt att barnen är medveten om den maten de äter 

 

Instämmer inte                                                           Instämmer helt 

               1           2           3           4           5           6           7 

 

21. Hur ofta talar du/ni om att det är bra att röra sig för barnen? 

□ När tillfälle ges 

□ Bara under rörelseaktiviteternas gång 

□ Aldrig 

 

22. Hur ofta talar du/ni om att det är bra att få i sig nyttigt mat? 

□ När tillfälle ges 

□ Bara under matens gång 

□ Aldrig 

 

23. Barnen har för mycket rörelseaktiviteter i förskolan 

 

Instämmer inte                                                           Instämmer helt 

               1           2           3           4           5           6           7 

 

24. Det är viktigt att integrera rörelseaktivitet med språk och matematik 

 

Instämmer inte                                                           Instämmer helt 

               1           2           3           4           5           6           7 
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Förskolan borde satsa mer på språk och matematik än på fysisk aktivitet och 

hälsa 

 

Instämmer inte                                                           Instämmer helt 

               1           2           3           4           5           6           7 

 

25. Vad betyder hälsa för dig? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 


