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______________________________________________________ 

I ett samhälle med moderna hjälpmedel, minskad rörelseaktivitet och kaloririka 
livsmedel riskerar människor ohälsa. Barn påverkas då det är de vuxna i dess 
omgivning som kan ge förutsättningar till hälsosamma vanor. Därför syftar 
denna studie till att undersöka vilka kunskaper och uppfattningar nio 
förskollärare har om barns fysiska hälsa i förskolan och hur de arbetar med 
dessa. Studien utgår från ett postmodernistiskt perspektiv med fokus på makt 
och kunskap samt ett salutogent perspektiv med fokus på hälsa. En kvalitativ 
ansats med semistrukturerade intervjuer har använts. Resultatet visar att 
samtliga deltagande förskollärare, omedvetet likt medvetet arbetar på olika sätt 
för att främja barns fysiska hälsa och aspekter som anses särskilt viktiga är 
rörelse, utevistelse och kost. Förskollärarna anser sig ha bristande kunskaper 
kring barns fysiska hälsa men resultatet visar att den fysiska hälsan ingår i 
förskolans vardag i allt från toalettbesök till utevistelse. Slutsatsen av studien är 
att förskollärares kunskaper, examensår, erfarenheter och förhållningssätt 
avgör vilka förutsättningar barn får och hur området blir belyst.  
______________________________________________________
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1 Inledning 

Idag spenderar de flesta människor i samhället mycket tid stillasittande framför 
skärmar och att det går ned i åldrarna är det ingen tvekan om (Sveriges 
Riksidrottsförbund, 2009). Många barn spenderar flera timmar om dagen framför tv, 
dator eller lärplatta. Moderna hjälpmedel som bilar och bussar i dagens samhälle 
bidrar till att allt fler väljer bort vardagsmotionen som att gå eller cykla till förskola, 
skola och arbete. Den fysiska hälsan bidrar inte bara till minskade risker för ett flertal 
sjukdomar utan även till främjande av en god psykisk hälsa. Likt väl som fysisk 
aktivitet gynnar fysisk hälsa i form av ökad rörlighet och minskad risk för bland annat 
hjärt- och kärlsjukdomar är det även gynnsamt för den psykiska hälsan i form av ökat 
självförtroende och en förbättrad koncentrationsförmåga (Sveriges 
Riksidrottsförbund, 2009). En kostnadsberäkning har visat på att kostnaden i Sverige 
för fetma och övervikt uppgått till över 16 miljarder kronor (Statens folkhälsoinstitut 
& Livsmedelsverket, 2005). En god fysisk hälsa påverkar alltså inte bara individen 
positivt utan även samhället i stort.  

Vad vi äter har stor betydelse för vår hälsa och är något väl omdiskuterat. 
Löpsedlar, sociala medier och självutnämnda skribenter sprider information om nya 
dieter, superlivsmedel och livsmedel som bör undvikas till varje pris. I förskolan ska 
barn erbjudas en näringsrik kost som kan bidra till goda matvanor hos dem vilket ses 
som en satsning för framtiden. Det är inte ovanligt att många barn i Sverige äter de 
flesta av dagens måltider på förskolan. Det innebär att ansvaret för att barn äter 
hälsosam mat och får en förståelse för kost både ligger hos vårdnadshavare och 
personal i förskolan (Livsmedelsverket, 2016).  

För att skapa och bibehålla en god fysisk hälsa krävs även vila och en god hygien 
för att hålla sig frisk och välmående. Barnkonventionen framhäver barns rätt till vila 
och sömn samt förutsättningar för att vara friska och uppnå en så god hälsa som 
möjligt (Hammarberg, 2006). I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framhävs 
kravet att alla barn ska få en likvärdig utbildning och ett av målen förskolan ska 
sträva efter är att alla barn “utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 
kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt 
välbefinnande” (Skolverket, 2016, s. 9). Utevistelse i förskolan främjar barns hälsa 
både genom att minska smittspridning men också stimulera till fysisk aktivitet (Friedl 
& Wikland, 2010). Förskollärare har möjlighet att lägga en grund för barns hälsa 
genom att synliggöra och erbjuda hälsosamma rutiner, samtal kring dessa områden 
och ett källkritiskt förhållningssätt.  

Eftersom vi snart går ut som verksamma förskollärare kommer denna studie 
syfta till att undersöka yrkesverksamma förskollärares uppfattningar kring fysisk 
hälsa i förskolan, som vi uppfattar vara ett komplext område. Enligt 
Folkhälsomyndigheten (2016) innefattar fysisk hälsa välbefinnande hos individen och 
fungerande kroppsfunktioner i vardagen. I detta arbete är det den fysiska hälsan som 
är framträdande fokusområde. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka kunskaper och uppfattningar nio 
förskollärare har om barns fysiska hälsa i förskolan och hur de arbetar med dessa. 
För att tydliggöra vårt syfte kan detta konkretiseras i två frågeställningar:   
- Hur arbetar förskollärare med barns fysiska hälsa i förskolan? 
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- Vilka kunskaper besitter förskollärarna och vad beskriver de att de saknar inom 
området? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med ett bakgrundskapitel där tillvägagångssätt för sökning av 
relevant litteratur beskrivs först. Därefter lyfts och förklaras bärande begrepp i 
studien för att öka läsförståelsen. Sedan beskrivs utdrag från styrdokument gällande 
hälsa i förskolan som följs av tidigare forskning med delar kring barns fysiska hälsa. 
Tillsist förklaras de teoretiska perspektiv som ligger till grund för att undersöka 
studiens syfte och frågeställningar samt som resultat analyseras ur. I kapitel tre 
beskrivs metod för insamling av data, hur urval gjorts, etiska överväganden genom 
studiens gång, insamling och bearbetning av data och slutligen studiens tillförlitlighet 
där begreppen validitet och reliabilitet ingår. I kapitel fyra beskrivs resultat av de 
intervjuer som genomförts. Dessa analyseras i kapitel fem till de teoretiska perspektiv 
som beskrivs i studiens bakgrundskapitel samt relevant tidigare forskning. I kapitel 
sex förs diskussioner av studiens metod samt resultat kopplat till forskningsfrågorna. 
Därefter beskrivs studiens betydelse i förhållande till förskolans verksamhet, vidare 
forskning inom området samt en sammanfattande slutsats. 

2 Bakgrund 

I följande kapitel beskrivs sökprocessen som tagit fram den litteratur som används i 
studien. Därefter beskrivs bärande begrepp som är av betydelse för en djupare 
förståelse för studien. Sedan belyses tidigare forskning kring fysisk aktivitet, vad 
detta innebär och förskollärares arbetssätt med fysisk aktivitet i förskolan. Där 
synliggörs även tidigare forskning inom områdena kost, utevistelse, vila samt hygien i 
förskolan. Därefter beskrivs de teoretiska perspektiv som används i denna studie. 

2.1 Litteratursökning 

Artiklar och avhandlingar har sökts genom ERIC, DiVA och Google scholar. 
Sökningar som gjorts genom dessa databaser gjordes med sökorden: “children’s 
health”, “physical health”, “physical health in preschool”, “barns fysiska hälsa”, 
“rörelse”, “fysisk hälsa”, “fysisk aktivitet” samt “fysisk hälsa i förskolan”. I dessa 
databaser har filtreringar gjorts för att få fram de artiklar och avhandlingar som blivit 
referentgranskade, också på engelska kallat “peer reviewed”. De artiklar som sökts 
fram genom dessa sökord och använts i studien har markerats med * i referenslistan. 
I flera av de artiklar som lästs har referenser gjorts till andra artiklar, avhandlingar 
och studier. Dessa har blivit granskade till beslut om de är relevanta för denna studie 
och en del av dem har då använts. Annan relevant litteratur har sökts i form av 
böcker genom Mälardalens högskolas biblioteks databas Primo. 

2.2 Bärande begrepp 

 Hälsa: Världshälsoorganisationen (2006) definierar hälsa som en positiv 
helhetskänsla med socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande. Denna 
definition fick genomslag år 1948 och har efter dess inte reviderats 
(Gustafsson, 2009).  
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 Fysisk aktivitet: Fysisk aktivitet definierar all den kroppsrörelse som sker 
genom skelettmuskulaturen och ger en ökad energiomsättning (Sollerhed, 
2017).  

 Vila: Vila definieras som “Tillstånd av overksamhet och avslappning i syfte att 
återvinna krafter” (NE, 2018-04-10).  

 Hygien: Hygien definieras som “detsamma som renlighet, avlägsnande av 
smuts och sjukdomsalstrande ämnen från människor och deras omgivning” 
(NE, 2018-04-10).  

 Kost: Kost definieras enkelt som “den blandning av olika livsmedel som intas 
dagligen för att täcka näringsbehovet” (NE, 2018-03-28).  

 Artefakt: Ting som skapats och konstruerats av människor i jämförelse till 
naturföremål (NE, 2018-05-02).   

2.3 Styrdokument 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) finns flera strävansmål som kan kopplas 
till hälsa, fysisk rörelse och aktivitet. Som tidigare nämnt ska förskolan bland annat 
sträva efter att varje barn “utvecklar sin motorik, koordinationsförma  ga och 
kroppsuppfattning samt första else för vikten av att värna om sin hälsa och sitt 
välbefinnande” (Skolverket, 2016, s. 9). Det hör alltså till förskolans uppdrag att barn 
utvecklar och tillägnar sig kunskap om sin kropp och vad som påverkar den psykiskt 
och fysiskt samt att de får chans att erfara rörelsemönster. Det är då förskollärare 
som bär på ansvaret att arbetet i barngruppen genomförs och att barn får det stöd 
och stimulering de är i behov av för sin motoriska utveckling (Skolverket, 2016). 

Barns vistelsetid i förskolor varierar stort mellan individer. Det hör till förskolans 
uppdrag kring barns välbefinnande att erbjuda vila och det är då förskollärares 
ansvar att barn blir erbjudna en god omsorg och dagsrytm utifrån dess enskilda 
behov (Skolverket, 2016). Förskolan ska även sträva efter att barn får uttrycka sig 
genom lek, rörelse och dans både inomhus och utomhus. Förskollärare har då en 
betydande roll i att agera goda förebilder och ge barn förutsättningar för att upptäcka 
och tillägna sig dessa uttrycksformer. Förskollärares förhållningssätt till läroplanens 
strävansmål har därför en betydande roll till hur de arbetas med och används i 
förskolors verksamheter (Skolverket, 2016).  

 äroplanens riktlinjer är något som stämmer väl överens med barnkonventionen 
som skriver att “konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa 
uppnåeliga hälsa” (Hammarberg, 2006, s.44).  

Till den reviderade läroplanen för förskolan inför 2018 kommer begreppet 
hälsosam livsstil införas (Skolverket, 2018).  

2.4 Tidigare forskning 

Utifrån relevant litteratur har områdena fysisk aktivitet, förskollärares arbetssätt med 
detta och kost valts till studiens syfte och forskningsfrågor. Genom litteratursökning 
framgick även fysisk hälsa vara kopplat till hygien och vila samt att fysisk aktivitet var 
starkt kopplat till utomhusvistelse. Dessa fick då egna punkter i denna studie. 

2.4.1 Fysisk aktivitet 

Historiskt sett är människan van vid att lägga energi på att samla föda då det inte var 
en självklarhet att tillgå förr. För att skaffa föda fick människan jaga vilket medförde 
regelbunden fysisk aktivitet som tog mycket energi. Kroppen anpassades då till att 
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inte lägga energi på onödig ansträngning. Barn blev tidigt en del av samhällets fysiska 
liv. Idag finns inte denna brist på föda och människan kan välja att vara inaktiv, 
något som våra kroppar inte är byggda för och det i sin tur kan orsaka ohälsa och 
flertalet sjukdomar (Sollerhed, 2017).  

Idag finns rekommendationer i form av tid för fysisk aktivitet per dag för vuxna 
och unga människor. För barn yngre än två år finns däremot inga specifika 
rekommendationer på daglig fysisk aktivitet men en enad forskning konstaterar att 
daglig fysisk aktivitet är viktigt och att föredra är att barn får utveckla sina motoriska 
färdigheter och inte spendera längre tid stillasittande (Nyberg, Lennernäs, Sepp & 
Sollerhed, 2010). Cernerud (2007) framhäver att fysisk aktivitet är hälsofrämjande 
och att det inte finns belägg för motsatsen. Fysisk aktivitet bör för barn vara roligt, 
utmanande samt lekfullt och hög fysisk aktivitet bör främjas tidigt i barns liv. Detta 
kan kopplas till Mikaelssons (2012) studie där det framkom resultat om att de 
deltagande ungdomarna ansåg att det är viktigt att fysiska aktiviteter är roliga, på 
skoj och att det går att delta oavsett vilka förmågor en individ besitter. Vidare visade 
resultatet på att fysiska aktiviteter ansågs roligare ju bättre form ungdomarna var i.  

Hälsofrämjande effekter blir fler och starkare ju tidigare en individ börjar med 
regelbunden fysisk aktivitet (Cernerud, 2007). Att nå en god fysik tidigt har visat sig 
vara viktigt och för att nå det krävs troligen mer fysisk aktivitet från tidig ålder än det 
som idag är rekommenderat. Sollerhed (2017) påvisar att den svenska 
rekommendationen för barns fysiska aktivitet är 60 minuter om dagen samtidigt som 
våra grannländer i norden dubblat denna siffra i deras rekommendationer.   

För att barn ska kunna ägna sig åt fysisk aktivitet är det grundläggande med 
motoriska färdigheter. Fylogenetiska rörelser som att krypa och gå är medfödda och 
utvecklas tidigt i barns liv. Rörelser som inte är medfödda kallas ontogenetiska 
rörelser som barn behöver träna på för att utveckla förmågan att kunna utföra dessa 
automatiserade. Barn som inte tränar upp motoriken riskerar att gå miste om 
möjligheten att nå upp till sin genetiska potential vilket orsakar konsekvenser 
kognitivt, socialt och emotionellt under dess fortsatta liv (Sollerhed, 2017). Grindberg 
och Langlo Jagtøien (2000) förklarar ordet motorik som synliga rörelser där nerver 
och muskler samspelar för förflyttning. Motorisk utveckling innebär att barn gradvis 
tillägnar sig färdigheter för rörelse, som att lyfta huvudet till att gå. Barns utveckling 
av grovmotorik och finmotorik sker i samma mönster, det vill säga från grovt 
koordinerade rörelser till fint. Till grovmotorik hör rörelser som att krypa och gå. 
Finmotorik handlar om mer precisa rörelser som att greppa och skriva. För att 
utveckla motoriska rörelser behöver barns omgivning ge förutsättningar till att kunna 
utveckla rörelseerfarenheter. Därigenom behöver den fysiska omgivningen vara 
anpassad till att barn ska kunna utföra fysiska rörelser. Sveriges Riksidrottsförbund 
(2009) menar att rörelse i form av fysisk aktivitet utvecklar balans och 
koordinationsförmågan positivt till att öka muskelstyrka och stärka skelettet. Det är 
även en grundläggande del till energi, prestation och kroppsutveckling.    

IF Friskis & Svettis Stockholm har skapat ett rörelseprogram Mini-röris  för att 
stimulera de yngsta barnen till regelbundna fysiska aktiviteter och locka till 
rörelseglädje. Dessa kan användas som rörelsepauser eller som en aktivitet i sig både 
inomhus och utomhus (Wolmesjö, 2006). 

2.4.2 Förskollärares arbetssätt med fysisk aktivitet i förskolan 

FMS (Fundamental Movement Skills) innebär en samordning av hjärnans utveckling 
och nervsignaler i kroppen som utvecklar motoriska färdigheter. Utvecklingen av 
FMS bör ske innan barn fyllt sex år då det i efterhand blir allt svårare för kroppen att 
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utveckla denna samordning av hjärnan och nervsignaler i kroppen (Sollerhed, 2017). 
Även Renblad och Brodin (2012) framhäver den viktiga utvecklingsfasen hos barn 
som främst sker under de fem första levnadsåren. Förskollärare har enligt studier 
gjorda i förskolor varken kunskap, förståelse eller erfarenhet av att undervisa FMS 
och utmana barns behov anpassat till hjärnans utveckling (Sollerhed, 2017). Det kan 
ses utmana tidigare nämnt citat ur läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) kring 
förskollärares ansvar i att stimulera barns motoriska utveckling. Grindberg och 
Langlo Jagtøien (2000) belyser att vid fysiska aktiviteter i förskolan är det viktigt att 
förskollärare låter barn utföra rörelser och skapa erfarenhet kring dessa i sin egen 
takt för att sedan behärska grundläggande rörelser. Det kan alltså ses som viktigt att 
förskollärare har kunskap om barns motoriska utveckling och hur denna kan främjas 
i förskolans arbete med barns fysiska hälsa för att kunna utveckla aktiviteter som 
tillåter barn till rörelse men också att rörelseerfarenheter utmanas.  

För att erbjuda en miljö som främjar fysisk aktivitet i förskolan berörs tre 
huvudområden, den fysiska miljön inom- och utomhus, förskollärares utbildning, 
förhållningssätt och personaltäthet samt verksamhetens organisering, exempelvis 
vistelsetid ute och planerade aktiviteter. Kunskaper, utbildning och förhållningssätt 
som förskollärare besitter är som tidigare nämnt viktiga faktorer för barns fysiska 
hälsa. Förskollärare är förebilder för barn vilket leder till att förskollärares tal, 
handlingar och förhållningssätt inom området fysisk aktivitet påverkar barns egna 
förhållningssätt till fysisk aktivitet. Ett exempel på detta kan vara att förskollärare 
som mestadels står eller sitter still vid utevistelse kan påverka barn att också bli 
stillasittande (Wikland, 2012). Ett gott samarbete i arbetslag med diskussioner och 
samtal kring rutiner, rörelsevanor och måltidssituationer kan främja barns fysiska 
hälsa i förskolan då erfarenheter och kunskaper utbyts (Friedl & Wikland, 2010). 

2.4.3 Vila i förskolan 

Förskolans olika miljöer är ofta påfrestande för barn. Stora barngrupper, många 
intryck och aktiviteter samt utevistelse kan göra barn trötta och i behov av vila 
(Söderström, 2013). Vila kan ses som ett pedagogiskt hälsofrämjande arbete liksom 
bland annat lärande om hälsosam kost och fysiska rörelsevanor. Ohälsa grundat i 
stress kan uppkomma genom bristande färdigheter i att vila. För en del individer är 
den praktiska kunskapen att vila självlärd och för andra krävs det övning för att 
bemästra färdigheten (Asp, 2002). Detta kan kopplas till tidigare nämnt läroplansmål 
för förskolan (Skolverket, 2016) där förskollärare har ansvar att erbjuda varje barn en 
väl anpassad dag med både aktiviteter och vila.  

Det är vanligt att det sker läsning som viloaktivitet efter lunch i förskolor och hör 
till området att öva barn i att varva ner och låta sina kroppar men även hjärnor få 
koppla bort dagens andra aktiviteter och rutiner ett slag. Det kan ske som vaken 
läsvila för barn som inte ska sova eller för att söva de barn som är i behov av sömn 
(Nilsson, 2013). 

2.4.4 Utevistelse i förskolan 

En högt prioriterad samhällsfråga bör enligt Faskunger (2008) vara ökad 
utomhusvistelse hos barn för att främja fysisk aktivitet och god hälsa. Även Wikland 
(2012) synliggör utevistelsens avgörande roll för små barns möjlighet till fysisk 
aktivitet som är grunden för god hälsa. I studien Friska barn gjord av Friedl och 
Wikland (2010) framgick det att de medverkande förskollärarnas ambitioner var att 
dagligen spendera mycket tid utomhus och resultatet visade även att de flesta barn i 
de aktuella verksamheterna var utomhus någon gång under dagen. Författarna 
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ställde sig förvånade till att ingen av de medverkande verksamheterna valde att låta 
barnen vila eller äta utomhus för att spendera mer tid utomhus, vilket hade varit ett 
sätt att kunna minska smittspridning bland både barn och förskolepersonal. Att 
vistas utomhus har en positiv verkan på den fysiska hälsan genom att den stora 
luftvolymen minskar smittorisker samt att fysisk aktivitet hos barn främjas 
(Socialstyrelsen, 2008). Barn tenderar även att vara mer fysiskt aktiva utomhus än 
inomhus (Åmot & Ytterhus, 2014). Wikland (2012) beskriver att tillgångar av 
artefakter kan främja fysisk aktivitet hos barn, vilket kan tänkas vara en av 
anledningarna till Åmot & Ytterhus (2014) resultat om att barn är mer fysiskt aktiva 
utomhus. Exempelvis har det visats att trehjulingar, bollar och sandleksaker bidrar 
till fysisk aktivitet då de skapar fysiska leksituationer som barn rör sig i (Wikland, 
2012). Den fysiska miljön utomhus påverkar också barns fysiska aktivitet och enligt 
en svensk studie bidrar en förskolegård med stora ytor och naturinslag såsom träd 
och buskar till mycket fysisk aktivitet hos barn (Faskunger, 2008). 

2.4.5 Hygien i förskolan 

Barn utsätts för infektioner, virus och bakterier direkt efter födseln. När de sen börjar 
på förskolan utökas denna exponering av bakterier då umgängeskretsen ökar och 
därmed infektionsrisken. För en god handhygien bör barn och vuxna tvätta händer 
med tvål och vatten efter besök på toaletten, efter utevistelse och före måltider 
(Socialstyrelsen, 2008).  

Det bör på varje förskola finnas skriftliga rutiner för att upprätthålla god 
handhygien hos personal och barn (Socialstyrelsen, 2010). Vidare skriver 
Socialstyrelsen att många förskolor har skriftliga rutiner angående städning, men för 
rengöring av leksaker och annat material finns mer sällan fasta rutiner. Städning i 
förskolans verksamheter bör ske dagligen, men under smittoutbrott är det 
fördelaktigt att ha särskilda rutiner. Dessa med tätare städning och mer noggrannhet 
kring exempelvis leksaker och hygienutrymmen. 

2.4.6 Kost i förskolan 

Livsmedelsverket (2016) menar att maten som barn får i sig i förskolan ska vara 
hälsosam och ge barn energi för utveckling, inlärning och lek. Måltider i 
förskoleverksamheter ger förskollärare möjlighet att synliggöra vad hälsosam mat är 
och ge en grund för barns senare självvalda kosthållning. 

Förskolan bör enligt livsmedelsverket inte servera sockerrika livsmedel som 
exempelvis saft, glass eller sötad yoghurt. Sockerrika livsmedel har lite näring trots 
högt energiinnehåll (Livsmedelsverket, 2016). Livsmedelsverket (2018) skriver att 
generellt sett ska barns kaloriintag från tillsatt socker maximalt vara 10 % av det 
dagliga kaloriintaget och i genomsnitt blir det ungefär 35 gram socker per dag för en 
tvååring. Wesslén, Sepp och Fjellström (2002) har i en av sina studier intervjuat 103 
barn i åldrarna 3-5 år angående deras kostvanor. Författarna skriver att de flesta av 
barnen ansåg att vatten eller mjölk är bra att dricka, men att de föredrog att dricka 
läsk. Detta kan kopplas till Livsmedelsverkets (2016) råd till förskolan om kost, 
exempelvis att vatten eller ibland mjölk är bra alternativ till måltidsdrycker och att 
många barn får i sig mycket mer socker än rekommenderat. Detta kan påverkas av 
den stora sockerhalten och bristen på näring som läsk och saft innehåller.  

Sepp och Höijer (2016) har på uppdrag av Livsmedelsverket gjort en rapport om 
barns smakutveckling och vad som kan främja goda matvanor hos barn. Barn lär sig 
vad de ska äta, hur de ska äta och hur mycket de ska äta genom erfarenheter och 
därför har förskolan en viktig roll i barns ätande och lärande. Sepp och Höijer (2016) 
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skriver hur barns matpreferenser till stor del styrs av livsmedels utseende. För att 
barn ska få hälsosamma kostvanor som vuxna krävs en varierad kost redan som 
unga. För att hjälpa barn få denna varierade kost finns olika strategier, exempelvis att 
vid flera tillfällen låta dem smaka på livsmedel och skapa en igenkänningsfaktor som 
kan höja dess inställning till olika livsmedel men utan krav på att äta upp.  

I en av de få studier som finns angående effekter av förskollärares olika 
förhållningssätt vid måltidssituationer framkom det att flera förskollärare ansåg sig 
själva vara goda förebilder för barn trots att de inte åt samma mat som dem eller satt 
tysta under måltidssituationer (Sepp & Höijer 2016). Detta förhållningssätt går emot 
Livsmedelsverkets (2016) rekommendationer till förskolan där måltiden med fördel 
ska ses som en pedagogisk situation och ett tillfälle att samtala med barn om de 
livsmedel som serveras. När förskollärare inte äter samma mat som barn eller inte 
äter alls försvinner många grundläggande faktorer för en pedagogisk måltid och 
bilden av att agera god förebild. Sepp och Höijer (2016) skriver hur få av de 
förskollärare som varit aktiva i deras projekt om mat som lärande i förskolan tidigare 
inte ansett att förskolan har en aktiv roll i att utveckla hälsosamma matvanor hos 
barn. Under och efter projektets gång ändrades dock synsättet och det synliggjordes 
hur förskolan har en stor roll i att ge barn möjlighet att utveckla grundläggande 
färdigheter, där bland annat i kost och matvanor. Författarna kom fram till att det är 
viktigt att förskollärare har ett tillåtande och engagerat förhållningssätt under 
måltidssituationer för att dessa ska bidra till utvecklande och lärande för barn. 

2.5 Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie utgår från det salutogena perspektivets syn på hälsa och 
postmodernismens perspektiv på världen som socialt konstruerad. Där tas även 
Foucaults tankar om makt och kunskap upp. 

2.5.1 Salutogent perspektiv 

Det salutogena perspektivet myntades av den medicinska professorn Aaron 
Antonovsky som intresserade sig för hur en del människor kan förbli friska och 
behålla en god hälsa i påfrestande situationer genom livet. Påfrestande situationer 
kan, enligt honom även kallas stressorer och är då riskfaktorer till ohälsa och 
sjukdom som önskvärt ska begränsas eller motverkas men annars mötas utifrån 
erfarenheter att kunna ta sig an det påfrestande. Han ville belysa hur undvikande av 
påfrestningar och tillfälliga lösningar till dessa inte främjar hälsa, utan hur 
människor måste lära sig att hantera med och motgångar och göra det bästa av olika 
situationer utan att livet faller isär vid dessa tillfällen (Antonovsky, 2005). 
Perspektivet har en helhetssyn på människan där hälsa är beroende av hur varje 
enskild individ bemästrar sin omvärld och på så sätt får en känsla av sammanhang, 
förkortat kallat KASAM. En människa upplever KASAM genom att begripa sin 
omvärld, kunna hantera den och på så sätt se meningsfulla sammanhang. 
Begriplighet ses som kontrollkomponenten hos människan där omvärlden uppfattas 
som förståelig trots oförberedda händelser. Hanterbarhet ses som 
beteendekomponenten i vilket människan upplever att den har resurser till att kunna 
hantera sin omvärld. Det kan vara i form av erfarenheter, kunskap men även sociala 
sammanhang av att aldrig känna sig utlämnad. Meningsfullhet beskrivs som 
motivationskomponenten, i vilket fall livet har en känslomässig mening och att 
händelser är värda att investera energi i för att hitta nya meningsfulla sammanhang 
(Medin & Alexandersson, 2000). Fysiska aktiviteter där barn själva får använda sina 
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kroppar som utgångspunkt är en del av att barn kan få uppleva meningsfulla 
situationer, utforska och bemästra sin omvärld samt uppleva KASAM. Följande citat 
beskriver vikten av detta och visar på hur fysiska aktiviteter påverkar och går djupt på 
barns välbefinnande i helhet.   

 
Uppmärksamheten på och intresset för omvärlden är alltså grunden för barnets vilja att utforska 
omvärlden. Sättet att göra detta är för det lilla barnet fysiskt och kroppsligt och förblir det under 
hela livet men blir efter hand alltmer berikat med erfarenheter och reflektioner. Fysiska 
aktiviteter är därför aldrig bara en motorisk verksamhet lika lite som fysisk hälsa enbart är 
fysisk utan de har betydelse för individen som person och för hela hennes välbefinnande 
(Faskunger, 2008, s. 30).  
 

Citatet påvisar hur mycket som grundar sig i fysisk aktivitet och hur det aldrig bör ses 
som endast fri lek hos förskollärare utan ett område som kan planeras, utvärderas 
och utvecklas. Det finns då en poäng med att förskollärare bör ha insikt i fysisk hälsa 
och fysiska aktivitet 

Ett salutogent perspektiv fokuserar på vad som skapar eller är hälsa. Stress, 
sjukdom och andra påfrestningar ses här som naturliga delar i livet och vad som blir 
intressant för detta perspektiv är hur människan bevarar eller uppnår hälsa (Medin & 
Alexanderson, 2000). Perspektivet syftar till att finna det som främjar hälsa i sociala 
sammanhang, fysiska omgivningar och människans egen kropp för att motverka 
negativa tankemönster som på längre sikt kan påverka människor både psykiskt och 
fysiskt negativt (Antonovsky, 2005). Sett ur detta perspektiv är fysisk hälsa ett 
positivt tillstånd som fokuserar på vad som främjar hälsa, inte vad som orsakar 
ohälsa. Det är alltså intressant att se faktorer som kan bidra till en god grund för 
barns fysiska hälsa i förskolan. I denna studie begränsas det salutogena perspektivet 
till fysisk hälsa. 

2.5.2 Postmodernism 

Ur ett postmodernistiskt perspektiv finns ingen entydig kunskap eller sanning. Det är 
ingen fullständig verklighet som väntar på att bli upptäckt eller riktig förståelse för 
den historia vi har och samhälle vi lever i. Istället ses vår värld som socialt 
konstruerad där människor söker mening snarare än den enda sanningen. Kunskap 
är fakta som konstruerats av människor. Michael Foucault talar om maktperspektiv 
inom postmodernismen och utmanar tanken om att makt sägs krossa individen men 
kunskap ger frihet. Han menar istället att de båda uttrycken går hand i hand där 
kunskap är en ingång till makt. Kunskap ger en förståelse av omvärlden för varje 
enskild individ där det finns konstruktioner för normalisering och sanna 
uppfattningar (Dahlberg, Moss & Pence, 2013). Foucault intresserade sig för hur det i 
olika tidsepoker har funnits olika slags kunskap som bestått av produktioner av 
sanningar. I citatet “Det är inte möjligt att utöva makt utan kunskap, det är omöjligt 
för kunskapen att inte framkalla makt” (Nilsson, 2008, s. 84) framställs Foucaults 
tankar om att den som bär på den, för tidens kunskap inom ett område innehar makt. 
Vad som sker med denna individ som innehar makt kan inte förutsägas mer än att 
det påverkar sociala relationer och individer i dessa. Människor formas i de 
konstellationer de ingår i (Nilsson, 2008).  

Sett ur detta perspektiv ger förskollärares kunskaper kring barns fysiska hälsa 
dem förutsättningar att arbeta med detta, utan ett tvång om att de bör göra det 
utifrån läroplanens riktlinjer. Det gör att de kan ha ett förhållningssätt till barns 
fysiska hälsa utan en sanning om vad det egentligen innebär men genom kunskap 
från utbildning, erfarenheter och utifrån varje enskilt barns förutsättningar ge dem 
möjlighet till en god fysisk hälsa och aktivitet. Dock går det aldrig att undgå att 
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förskollärare innehar ett maktperspektiv gentemot barn vilket resulterar i att det är 
förskollärare som ger förskolebarn förutsättningar till fysisk hälsa och aktivitet. Det 
kan då utgå från deras egen kunskap och intresse i området. 

2.5.3 Sammanställning av de teoretiska utgångspunkterna 

Dessa perspektiv används till fokus på det som främjar barns fysiska hälsa samt att se 
hur förskollärares kunskaper och förhållningssätt ger barn förutsättningar till det. 
Genom att kombinera det salutogena perspektivet med det postmodernistiska 
perspektivet med fokus på makt och kunskap bildas en grund i att synliggöra de 
hälsofrämjande aspekterna som finns i förskollärarnas förhållningssätt, arbetssätt, 
kunskaper och erfarenheter. Genom att synliggöra dessa hälsofrämjande faktorer 
framhävs styrkor i olika arbetssätt kring barns fysiska hälsa där även metoder och 
tankar framställs. Det postmodernistiska perspektivet med fokus på makt och 
kunskap påverkar det salutogena perspektivets bärande begreppet KASAM, som en 
människa kan uppnå genom att begripa och kunna hantera sin omvärld och därav 
kunna se meningsfulla sammanhang. Detta genom att det postmodernistiska 
perspektivet med fokus på makt och kunskap synliggör hur kunskap bidrar till makt. 
Det är då förskollärare som besitter makten att ge förutsättningar till barn att känna 
KASAM och det kan då vara utifrån kunskap. 

3 Metod 

I detta avsnitt redogörs valet av metod som ligger till grund för insamlingen av data. 
Därefter beskrivs hur urval har gjorts, etiska överväganden genom studien, hur 
datainsamlingen har genomförts och databearbetning samt analysmetod av det 
insamlade materialet. Slutligen beskrivs studiens tillförlitlighet där begreppen 
validitet och reliabilitet ingår. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Studiens syfte är att undersöka vilka kunskaper och uppfattningar nio förskollärare 
har till barns fysiska hälsa i förskolan och hur de arbetar med dessa. Då studien syftar 
till att ta del av förskollärares egna uppfattningar används en kvalitativ 
forskningsstrategi med inspelade, semistrukturerade intervjuer från nio olika 
förskolor (Bryman, 2011). Med bakgrund till det salutogena perspektivet, Foucaults 
perspektiv på makt och kunskap inom postmodernismen och studiens syfte kommer 
intervjuer kretsa kring och fokusera på det som bidrar och bibehåller fysisk hälsa hos 
barn i förskolan samt hur förskollärarnas förhållningssätt och kunskaper kring barns 
fysiska hälsa gynnar detta.  

Bryman (2011) skriver om hur det i kvalitativa undersökningar är grundläggande 
att ta del av intervjudeltagares egna tolkningar och synvinklar. Därför är det 
fördelaktigt att under intervjuer kunna gå ifrån eventuella intervjuguider för att följa 
upp den intervjuades svar med motfrågor och följdfrågor och på så sätt få mer 
detaljerad information. I och med detta blir en intervju semistrukturerad. Det 
personliga mötet ligger även till vikt då frågor kan tolkas mer än enbart genom tal. En 
kvalitativ ansats riktar sig mer till ord än till siffror och jämförbara resultat, som en 
kvantitativ ansats ofta undersöker. En kvalitativ ansats vilar även på en social 
verklighet som de deltagande väljer att se ur egna synvinklar. På så sätt är resultat 
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tolkningsbara till skillnad från en kvantitativ ansats som vilar på naturvetenskapliga 
modeller (Bryman, 2011).   

3.2 Urval 

Möjliga deltagare valdes ut via en större kommuns hemsida med en lista på alla 
förskolor i denna. Förfrågningar skickades till tio olika förskolor som slumpmässigt 
valdes ut. Vi som skriver denna studie presenterade oss, studiens innehåll och 
frågade om det fanns någon förskollärare på respektive förskola som ville ställa upp 
på en intervju inom området barns fysiska hälsa i förskolan. Nio förskollärare på 
olika förskolor svarade att de ville delta och intervjuer bokades in i samråd med 
enskild intervjudeltagare. I samband med detta skickades ett missivbrev ut. I bilaga 3 
presenteras de deltagande förskollärarna och deras examensår i form en tabell. 

De tio förskolor som slumpmässigt valdes ut har olika huvudmän och 
förskolechefer. Inga värderingar lades i vilka områden dessa låg i, eventuella 
inriktningar eller ålder och kön på respektive intervjudeltagare. Utifrån Bryman 
(2011) har ett slumpmässigt men ändå målinriktat urval gjorts då det enbart är 
förskollärare som intervjuats och inte övrig förskolepersonal. Detta är ett medvetet 
val då det är förskollärare som har det övergripande ansvaret i att riktlinjer från 
läroplanen arbetas med och följs i verksamheter. Det har även begränsat 
undersökningsområdet till en insikt i förskollärares kunskaper inom ämnet. Beslutet 
grundas i att det är förskollärare vi som skriver denna studie studerar till.    

3.3 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2017) och Brymans (2011) forskningsetiska principer ligger till 
grund för etiska överväganden i denna studie. Det grundläggande i dessa är 
informationskravet som innebär att deltagare får information om en studiens syfte 
och dess moment samt att deras deltagande är frivilligt. Samtyckeskravet bygger 
vidare på deltagares rätt att själva bestämma över deras medverkan i en studie. 
Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in enbart används i den 
nämnda studiens syfte och inget annat. Konfidentialitetskravet innefattar känslig 
information, som deltagares namn och personuppgifter. Dessa ska hanteras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. 

De yrkesverksamma på de aktuella förskolorna som tackat ja till att ställa upp på 
en intervju informerades om studiens syfte samt datainsamlingsmetod i form av 
semistrukturerade intervjuer med önskad ljudupptagning. Information kring studien 
förmedlades både muntligt men även skriftligt genom ett missivbrev (bilaga 1). Innan 
samtliga intervjuer startade förmedlades information ur missivbrevet till en 
försäkran om intervjudeltagarens rättigheter. Det innehöll bland annat information 
om att den aktuella intervjudeltagaren när som helst skulle kunna avsluta intervjun 
om denne önskade utan att orsaka några negativa påföljder. Intervjudeltagarna 
informerades om att det insamlade materialet enbart kommer användas till studiens 
syfte samt att all information som personer och förskolors namn samt områden 
kommer utelämnas. Intervjuerna spelades efter samtycke med intervjudeltagare in 
och raderades efter transkription som skedde samma dag. Alla intervjudeltagare blev 
erbjudna att ta del av den färdigställda transkriberingen av den intervju de själva 
deltagit i, även kallat respondentvalidering. Detta innebär att de själva skulle kunna 
få en överblick av materialet innan det används i studiens resultat (Bryman, 2011). 
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Information om att den sammanställda studien kommer presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola och sedan läggas ut i databasen DiVA förmedlades.  

3.4 Genomförande 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide (bilaga 2) som enligt Bryman (2011) är en 
av de vanligaste strategierna för kvalitativa intervjuer. Intervjuguiden innehöll främst 
områden för samtal till att få ta del av intervjudeltagarnas uppfattningar och 
erfarenheter kring barns fysiska hälsa. Den innehöll även frågor utformade till de 
olika områdena som riktlinjer för intervjuaren att förhålla sig till om samtal skulle 
lämna huvudområdet allt för stort. Detta gjorde att följdfrågor även kunde ställas och 
fokus kunde riktas på områden som inte fanns med i intervjuguiden. Intervjuguiden 
gav en struktur för datainsamlingen. 

Intervjuerna tog i snitt 30 minuter vardera och skedde i anslutning till berörd 
verksamhet under olika dagar och tider. Vi båda som skriver denna studie var med 
under samtliga intervjuer där en deltog mer som observatör, även kallat moderator, 
och antecknade samtidigt som den andre förde en intervju. Intervjuer spelades in 
vilket Bryman (2011) hävdar ger intervjuaren möjlighet att visa full uppmärksamhet 
för intervjudeltagaren. Detta för att kunna bygga vidare på intressanta områden utan 
att bli distraherad av att samtidigt behöva anteckna det som sägs. Anteckningar av 
moderatorn fördes kring sådant som denne uppfattade att intervjudeltagare nämnde 
som betydelsefullt för den själv inom olika områden. Moderatorn kunde också notera 
fler iakttagelser än enbart det verbala. I slutet på varje intervju tillfrågades 
intervjudeltagaren om det fanns någon hen ville belysa eller prata mer om samt om 
de anteckningar som gjorts stämmer överens med den bild intervjudeltagaren har av 
barns fysiska hälsa i förskolan. Det gjorde att inget område som intervjudeltagarna 
fann som viktiga förbisågs. 

3.5 Databearbetning och analysmetod 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades som underlag till studiens 
konstruerade data. Det transkriberade materialet skrevs ut för en översikt till vilka 
områden varje förskollärare belyst som främst viktigt för dem kopplat till studiens 
syfte och forskningsfrågor. Detta genom att färgmarkera områden som alla eller 
flertalet belyste i temat barns fysiska hälsa. I översikten sågs materialet ur de 
teoretiska perspektiven. Det synliggjorde det som förskollärarna belyste som positivt 
och som bibehåller eller främjar fysisk hälsa samt hur deras kunskaper och 
förhållningssätt till olika områden påverkar förutsättningar till fysisk hälsa för barn. 
Detta utifrån erfarenheter eller kunskaper de besitter inom området alternativt ett 
eget befintligt intresse och engagemang för barns fysiska hälsa. Områden 
kategoriserades utifrån det alla eller flertalet av de intervjuade förskollärarna belyst 
som särskilt viktiga. Dessa är rubriker som redovisas i resultatdelen tillsammans med 
studiens syfte och forskningsfrågor. 

3.6 Tillförlitlighet, validitet och reliabilitet 

Intervjuer har förts med nio förskollärare på olika förskolor, en per förskola. 
Därigenom kan resultat i denna studie enbart diskuteras och analyseras i förhållande 
till dessa nio förskollärare. Förskollärarnas uppfattningar, kunskaper och arbetssätt 
med barns fysiska hälsa i förskolan kan inte antas vara generella uppfattningar av alla 
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förskollärare. Däremot kan denna studie visa på ett mindre antal förskollärares olika 
uppfattningar gällande barns fysiska hälsa och ge en bild av vad det finns för 
arbetssätt och kunskap kring detta i förskolor.  

Validitet står i de flesta kvantitativa ansatser för mätbarhet. I en kvantitativ 
studie kan det förklaras som om det som beskrivs i en studie kan spegla området i 
verkligheten (Bryman, 2011). Genom att denna studie följt en kvalitativ ansats i form 
av inspelade, semistrukturerade intervjuer har metoder använts till en överförbarhet 
som tillåter att ställa följdfrågor för att få mer detaljerad information eller räta ut 
eventuella frågetecken till studiens syfte och frågeställningar. Det gör att täta 
beskrivningar har samlats in till resultatet för andra att ta del av (Bryman, 2011). 
Genom det personliga mötet kunde även tolkningar göras till det transkriberade 
materialet samt hur respektive intervjudeltagare och intervjuare förhöll sig under den 
enskilda intervjun. För att skapa en trovärdighet i studien ställdes frågor till 
intervjudeltagarna efter genomförda intervjuer angående om intervjuaren förstått 
vilka huvudområden varje enskild intervjudeltagare belyst som extra värdefulla inom 
barns fysiska hälsa. Intervjudeltagarna fick även möjlighet till att ta del av 
transkriberingar från de enskilda intervjuerna som de deltagit i innan dessa användes 
i studiens resultat (Bryman, 2011).   

Reliabilitet står i de flesta kvantitativa ansatser för måttens, alltså validiteten, 
pålitlighet samt att det ska finnas starka samband och likheter om en undersökning 
genomförs än en gång. I en kvalitativ ansats kan begreppet pålitlighet användas och 
beskriver hur väl en forskningsprocess är genomförd och beskriven för andra att ta 
del av (Bryman, 2011). I denna studie har de intervjuade förskollärarna beskrivit vilka 
områden som ingår i barns fysiska hälsa för dem, hur de arbetar med dessa, vilka 
kunskaper de har och vad de känner att de saknar inom området. Då en kvalitativ 
ansats använts med endast ett fåtal intervjuer är resultat, utifrån Bryman (2011) ej 
generellt mätbara och det är heller inte särskilt sannolikt att samma resultat skulle 
uppnås vid ett ytterligare tillfälle med andra intervjudeltagare. Detta på grund av att 
frågor ställts utifrån områden och inte rent förskrivna att gälla alla intervjudeltagare. 
Studiens datainsamling är även relativt låg och hänsyn för svar har setts till dag och 
tidpunkt för intervjudeltagarna. Däremot beskrivs processens gång genom hela 
studien, från inledande syfte till en tolkad slutsats för läsare att ta del av. 

4 Resultat 

Nedan redogörs resultat utifrån de nio genomförda intervjuerna. Kategorierna 
grundar sig främst ur de områden förskollärarna belyst som särskilt viktiga för dem 
men hänsyn har också tagits till studiens frågeställningar och syfte. Under varje 
kategori sammanställs resultat från de deltagande förskollärarnas utsagor och ibland 
med hjälp av citat som syftar till att stärka de sammanfattade resultaten för en 
lättåskådlig överblick.  

Resultat visar att kunskap inom barns fysiska hälsa skiljer sig mellan 
förskollärarna beroende på utbildning och när den genomfördes. Det är en betydande 
faktor till hur de arbetar med barns fysiska hälsa i förskolan men deras eget intresse 
för området har också visat sig ha en betydande roll till hur de uppmärksammar och 
värdesätter området.  
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4.1 Uppfattningar om fysisk hälsa 

Fysisk hälsa hos barn beskrivs av förskollärarna utifrån sju områden, fysisk aktivitet, 
motorik, vila, utevistelse, säkerhet, hygien och kost. Inom varje område framgår 
liknelser men också variationer i förskollärarnas beskrivningar inom området barns 
fysiska hälsa. Detta i förhållande till den tidigare forskning men också de teoretiska 
perspektiv som ligger till grund för studien.  

4.1.1 Fysisk aktivitet 

Alla förskollärare anser att rörelse hos barn har minskat och att det är viktigt att 
försöka stimulera och locka till rörelse och fysisk aktivitet i förskolan. En 
förskollärare berättar om sina tankar kring den minskade fysiska aktiviteten: “Just 
fysiska aktiviteten är den jag saknar idag. Jag tycker den krymper mer och mer bland 
barnen. Och det tycker jag är så sorgligt” (Förskollärare 7).  

Samtliga deltagande förskollärare anser att en stor del av barns fysiska hälsa 
innebär rörelse. Vid början av varje intervju blev alla förskollärare tillfrågade vad hen 
anser att barns fysiska hälsa innebär i förskolan. Alla förskollärare nämner då bland 
annat rörelse och fysiska aktiviteter. Vidare i intervjuerna framkom det att alla har 
använt sig av, eller använder sig regelbundet av Mini-röris eller liknande dans och 
rörelseprogram inomhus i verksamheterna. Flera förskollärare menar att Mini-röris 
är en styrd aktivitet som bidrar till att barn kan röra sig på ett sätt som fungerar för 
en stor barngrupp på förhållandevis små ytor inomhus utan att det blir stimmigt. För 
de flesta av förskollärarna är Mini-röris en aktivitet som sker inomhus, men en 
förskollärare uttrycker hur rörelseaktiviteter även kan genomföras utomhus:  
 

Jag tänker på mini-rörisprogrammet, det är ingenting vi har och jag vet inte om de haft det, men 
ett sådant skulle man ju kunna köpa in och köra både utomhus och inomhus via högtalare 
(Förskollärare 1). 

 

Att barns fysiska aktivitet blir mer begränsade inomhus än utomhus anser samtliga 
förskollärare. Det handlar om befintliga regler och ramfaktorer såsom lokalers 
utformning, ljudnivå samt barngruppers storlek. Tre förskollärare belyser att de har 
rum i verksamheterna som är inredda för fysiska aktiviteter. Förskollärare 3 berättar 
om deras kuddrum med kuddar i olika storlekar och färger som barnen kan klättra 
och hoppa på samt stapla. Trots att de ibland läser böcker i rummet så tillåts fysisk 
aktivitet, vilket ofta är de barnen själva väljer. Förskollärare 7 och 9 berättar om 
lekhallar. Även där präglas aktiviteter av rörelse, både styrd av förskollärare och fritt 
av barn. En gång i veckan delas barnen i dessa förskolor upp i mindre grupper för att 
få möjlighet att röra sig fritt på stor yta inomhus i respektive lekhall. Förskollärare 3 
berättar däremot om hur hen kan se att barn har en vilja att utöva fysisk aktivitet 
inomhus men hur regler ibland kan hämma denna vilja, “De vill ju röra sig inomhus, 
men vi försöker att de inte ska springa inne” (Förskollärare 3).  

Alla deltagande förskollärare anser att barn generellt idag är mer stillasittande, 
framför allt i hemmet och på fritiden. Flera av dem berättar att många barn på deras 
egna förskolor åker bil eller sitter i vagn till och från förskolan istället för att gå eller 
cykla själva. Förskollärare 7 problematiserar detta genom att beskriva enligt nedan: 
 

Vi kan ha barn ute som sitter och leker lärplattor. Alltså dom bara sitter och låtsas att en pinne 
är en lärplatta... Och det är ju ändå fantasilekar men inget spring eller rörelse (Förskollärare 7). 
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4.1.2 Motorik 

Något som framgick under intervjuerna var förskollärarnas olika kunskaper inom 
motorik. De förskollärare som tagit en examen på 1980-talet kom ihåg att de haft 
kurser om barns motorik och rörelse. En av dem kunde komma ihåg innehåll i dessa 
med aspekter kopplade till barns fysiska hälsa. Följande citat visar vad förskolläraren 
kom ihåg ingick i hens förskollärarutbildning: “Finmotorik och grovmotorik. Hur 
man särskilde det och hur man kunde jobba med att klättra, gå balans och sådant” 
(Förskollärare 3). Att dessa förskollärare arbetar mycket med motorik och har en 
motorisk tanke med både spontana och planerade aktiviteter utifrån kunskaper blev 
synligt under intervjuerna. Dessa tre förskollärare som tagit en examen på 1980-talet 
samt en förskollärare med en utbildning inom lärare för tidigare år beskriver att de 
har ett stort personligt intresse för motorik och hur denna bidrar till mycket annat för 
barn, bland annat läsinlärning. Förskolläraren med en lärarexamen mot tidigare år 
känner inte att hen har kunskap inom området men erfarenheter har skapat ett 
personligt intresse.  

För att skapa förutsättningar till utveckling av motorik hos barn arbetar 
förskollärarna på olika sätt. Samtliga förskollärare, även de som inte anser sig ha 
kunskap om motorik, har ändå en tanke om att utomhusvistelse utvecklar och 
utmanar barns motoriska förmåga. Förskollärarna ger exempel på hur 
utomhusvistelse bidrar till att utveckla barns motoriska förmågor. Alla förskollärare 
nämner att den ojämna terrängen bidrar till detta i sig samt att stenar och stockar 
främjar klättrande och hoppande. Förskollärare 7 förklarar sina tankar kring hur 
utevistelse kan bidra till motorisk träning för barn: 
 

Jag tycker vi har ett ansvar att ta ut barnen i skog och mark, inte bara gå på asfalt. Lära sig att gå 
över stock och sten, lyfta på benen och klättra. Öva motorik. Vanlig promenad är ganska 
monoton, inte så mycket motorisk. Men att få klättra, utforska, upptäcka... (Förskollärare 7). 

4.1.3 Vila 

Flera av de deltagande förskollärarna anser att vila är en värdefull del av den fysiska 
hälsan. Vila anses av förskollärarna vara en viktig daglig rutin som kan se ut på olika 
sätt. Förskollärarnas uppfattningar kring de positiva effekterna av vila i förskolan är 
ganska snarlika. Att det ger barn tillfälle till att varva ned, inte ha en hög 
aktivitetsnivå, få möjlighet att bara ligga och tänka eller lyssna, motverka stress och 
att känna hur kroppen känns när den är avslappnad är exempel på vad förskollärarna 
anser att vila bidrar till för barn. Trots att flera av förskollärarna anser att vila är en 
del av den fysiska hälsan är det endast ett fåtal som beskriver att de använder vila vid 
fler tillfällen än efter lunch. Förskollärare 4 förklarar sitt arbete med vila såhär:  
 

Vi har gjort lite avslappningsövningar. Vi har haft någon, förut någon ramsa sådär, när man 
kokar spagetti och spagettin blir hård då ska man spänna benen och sen så kokas den tillslut och 
då slappnar man av. Så de får känna på de här skillnaderna mellan att slappna av och att spänna 
kroppens muskler (Förskollärare 4). 

 

Även förskollärare 9 beskriver några liknande aktiviteter inom vila och belyser även 
egna kunskaper inom området: 
 

Vi försöker ju att ha det inte bara för vila utan också vid andra tillfällen, har haft avslappning, 
kanske lite massage. De uppskattar sådant. De har också börjat med lite yoga för att testa på 
olika sätt att få återhämtning. Jag är ju massageterapeut så att jag har ju verkligen försökt att 
föra in det här med (Förskollärare 9). 
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Förskollärare 8 belyser att aktiviteter inom vila kan användas för att bryta från en 
fysisk aktivitet: “[...] När det är fint väder är vi ute och rör oss mycket, springer och 
liksom kör runt. Och då kan vi behöva bryta för att gå in och ta det lugnt genom att 
läsa en bok för att återhämta sig” (Förskollärare 8). 

4.1.4 Utevistelse 

Alla deltagande förskollärare värdesätter utevistelse högt och anser att den har en 
stark koppling till fysisk hälsa. Förskollärarna har olika tankar på hur utevistelse 
bidrar till barns fysiska hälsa. Utomhus värdesätter förskollärarna olika saker såsom 
gårdens utformning, material, promenader, utflykter och framförallt skogen. 
      Något gemensamt hos alla förskollärare är att de gärna spenderar större delar av 
dagarna utomhus på förskolorna, speciellt när det är fint väder. Då kan de även äta 
mellanmål utomhus och de yngsta som har vagnar kan sova utomhus. Samtliga 
förskollärare anser även att utevistelse bidrar till fysisk aktivitet hos barn. Flera av 
förskollärarna anser att rörelse hos barn förekommer mer utomhus än inomhus. 
“Men rörelse både ute och inne, mycket kanske ute då man kanske kör mer utomhus” 
(Förskollärare 1). “Det är klart att de rör sig mer när vi är ute” (Förskollärare 3). 

Näst intill alla intervjuade förskollärare berättar att de försöker få barn att gå 
själva när de ska på utflykter. Hur långt barn går under dessa aktiviteter kan variera 
mellan sträckor på 200 meter upp till 1,5 kilometer. Flera förskollärare berättar att de 
ändå ofta tar med en vagn, inte för att barn ska åka utan mer för att ta med sig 
exempelvis artefakter från förskolan. Vagnen fungerar för dessa förskollärare också 
som en säkerhet, ifall något barn inte vill eller orkar gå hela vägen. Då finns vagnen 
att sitta i. Trots detta försöker förskollärarna alltid motivera barn till att gå själva. 
“Att lära sig gå”, som förskollärare 6 uttrycker sig. Nedan följer två av de deltagande 
förskollärarnas utsagor om promenader och utflykter i förskolan: 

 
Vi går till skogen, barnen får gå upp för den långa backen och vi liksom stöttar dem att gå upp 
fast det tar emot, peppar dem. Barnen får klättra upp för stenar och sådant själva, fast vi finns 
med och peppar dem. Och vi går bland ris och sådant, inte bara på stigar... (Förskollärare 3). 
 
Alla barn går men vi har med vagn, på vägen tillbaka finns vagnen som erbjudande om någon 
har tröttnat. Så man får med sig fler barn också, och om någon absolut inte orkar så kan de få 
lite skjuts. Men jag tycker det är viktigt att träna gången (Förskollärare 7). 
 

Artefakter som finns tillhands utomhus har enligt de deltagande förskollärarna stor 
betydelse. Flera förskollärare värdesätter naturmaterial såsom stenar, pinnar och 
stockar högt. Flera av de deltagande förskollärarna berättar att de tycker sig se 
ytterligare ökad rörelse hos barn när de tar fram artefakter som cyklar, vagnar och 
bollar. En av dessa förskollärare berättar vidare att de inte har dessa artefakter 
framme eller tar fram det så fort något barn önskar, utan bara vid vissa tillfällen.  

Flera av förskollärarna talar om deras ansvar som förskollärare att planera och 
utforma en utemiljö som bidrar till barns fysiska hälsa. Detta genom att främja fysisk 
aktivitet samt att göra utevistelse lustfyllt för barn att vilja spendera tid utomhus i 
den friska luften. Nedan följer två citat från förskollärare 1 och 7. Det första citatet 
synliggör hur förskollärare 1 tänker kring att utforma och utveckla verksamhetens 
utemiljö: 

 
Alltså det är en hel del som behövs köpas in… Vi har även tänkt göra om en hel del på gården. Vi 
har sökt bidrag för att kunna måla om lite och köpa in exempelvis stockar. Stockar kan vi ha för 
exempelvis balansövningar (Förskollärare 1). 
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Följande citat synliggör hur förskollärare 7 tänker kring utformning av utemiljöer och 
varför hen anser att det är förskollärares ansvar att utforma en gård som erbjuder 
plats till rörelse: 

 
[...] Och hur vi tänker på att vår gård ser ut, att vi tänker på att det ska finnas möjlighet för lek 
och rörelse utomhus. Eftersom vi gärna inte ser att det är för aktiv rörelse inomhus, då måste 
det ju finnas utrymmen som är tänkta för det, utomhus. Så det är väldigt mycket en miljöfråga, 
lika mycket som kunskapssyn från vår sida. Att vi ser till att det finns plats för rörelse 
(Förskollärare 7). 

4.1.5  Säkerhet 

Några av förskollärarna nämner att barns säkerhet är en betydande faktor i arbetet 
med fysisk hälsa, då främst fysisk aktivitet både inomhus och utomhus. En 
förskollärare berättar att barns säkerhet måste ligga till grund för allt i verksamheten. 
Exempelvis utformning av miljöer, planering och utförande av aktiviteter samt regler. 
En annan förskollärare anser att en anledning till att barn inte får vara så fysiskt 
aktiva som de ibland önskar inomhus grundar sig i just en säkerhetsfråga. Eftersom 
många barn ska vistas i samma lokaler har de inte alltid så stora ytor att röra sig på 
som de ibland behöver för att kunna springa, hoppa och snurra utan att krocka in i 
någon annan. Det framgår hos alla deltagande förskollärare att regler ibland kan 
hämma barns fysiska aktivitet, men bara några av förskollärarna kopplar regler till 
säkerhet. Förskollärare 1 förklarar nedan hur fysiska aktiviteter oftast styrs upp 
utomhus för att undvika spring inomhus: “Jag tycker det är kul och jag gillar att dra 
igång saker, oftast när man är utomhus för man vill inte ha spring inomhus” 
(Förskollärare 1). 

Att vid vissa tillfällen behöva neka barn rätten till att utföra den fysiska aktivitet 
de vill beskriver en del av förskollärarna som tufft, men behövligt i många fall. 
Förskollärarna nämner att det är mycket i förskolans verksamhet som handlar om 
risktagning. När ett barn klättrar upp på en stol eller åker pulka finns alltid en 
säkerhetsrisk, anser en av de deltagande förskollärarna. Men trots denna risk måste 
barn få utvecklas och vara självständiga. Detta gör att förskollärarna anser att det 
ligger ett stort ansvar hos dem att bedöma och avgöra risker från situation till 
situation. Följande citat synliggör hur förskollärare 2 tänker kring säkerhet och hur 
säkerhetstänk i förskolan kan sätta stopp för fysiska aktiviteter: 

 
Det här med att klättra i träd, när du säger det där. Liksom att farligheten kommer in i det. Och 
här är det ju en oerhörd balansgång. Som, jag tycker att det är svårt för nu, jag säger utifrån mig 
själv nu, jag menar jag har fyra egna barn som man har låtit hålla på. Men jag menar här har 
man liksom ansvaret så det blir annorlunda. Man blir, ens liksom säkerhetstänket kan ju ibland 
sätta stopp för det här. Att man inte kan låta liksom hur mycket som helst till exempel klättra 
upp i ett träd (Förskollärare 2). 

4.1.6 Hygien 

Flera förskollärare anser att hygienrutiner i förskolan ingår i barns fysiska hälsa. 
Dessa förskollärare nämner även att utevistelse främjar den fysiska hälsan i form av 
att smittspridning minskar. Nedan beskrivs förskollärare 2 och dennes tankar kring 
utevistelse i relation till smittspridning och fysisk hälsa: 
 

Ja, jag tänker på smittspridning ja. Så att det gör de också så att jag tycker, eller vi tycker väl det 
här med utevistelse är viktigt också, att vara ute. Och det är en stor del av en fysisk hälsa också. 
Jag tycker det är viktigt att se helheten (Förskollärare 2). 
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En förskollärare berättar om hur de i arbetslaget pratat om betydelsen av att ge barn 
grundläggande hygienrutiner. Detta genom att exempelvis låta barn tvätta händerna 
själva i så tidig ålder som möjligt under uppsyn av personal. Genom att dels sätta 
tydliga rutiner att händerna alltid ska tvättas innan mat, efter toalettbesök och efter 
utevistelse samt med samtal kring handtvätt och hygien hoppas förskolläraren att 
skapa en grundläggande rutin hos barn som följer med uppåt i åldrarna. 
Förskollärare 3 berättar vilket ansvar hen och övrig personal har i att ge barn 
möjlighet att självständigt tvätta händerna före och efter måltidssituationer: “[...] Att 
vi lär barnen tvätta sig före och efter maten. Att vi inte tvättar med en tvättlapp när 
barnen sitter vid borden” (Förskollärare 3). 

Flera förskollärare berättar att de har rutiner för handtvätt, blöjbyten och hjälp 
vid toalettbesök i deras verksamheter. Dessa finns för att hålla en god handhygien 
hos både personal och barn på förskolan. En förskollärare berättar att det finns 
rutiner för städning, men att det är upp till städpersonalen om dessa hålls, vilket 
förskolläraren har svårt att tro då hen upplever städningen som bristfällig. 

4.1.7 Kost 

De nio intervjuade förskollärarna kopplar snabbt ihop barns fysiska hälsa till kost. De 
flesta anser att det är viktigt att servera god hälsosam mat och frukt varje dag i 
förskolan för att skapa en god kosthållning hos barn. Ytterligare gemensamt för alla 
förskollärare är att de anser att de försöker minska sockerintaget på förskolan i 
enlighet med kommunens riktlinjer. Hur de gör det skiljer sig åt. Flera förskollärare 
berättar att de endast serveras must och glass vid ett antal tillfällen under året. Ett 
fåtal förskollärare berättar att de regelbundet serveras varm choklad, men att 
chokladen görs av kakao, mjölk och lite tillsatt socker. De flesta av förskollärarna 
berättar att det serveras sylt och ketchup regelbundet till vissa måltider, exempelvis 
till pannkakor och falukorv. Följande citat synliggör hur förskollärare 7 uttrycker att 
hens verksamhet arbetar för att minimera sockret i förskolan: 

  
[...] Ingen sylt, utan de gör egen fruktkompott istället. Så äppelkompott fick vi här om dagen, så 
då kokar de den i köket. Ketchup är väl det enda jag kan tänka att vi fortfarande har med socker 
(Förskollärare 7). 

 

Två förskollärare berättar att vårdnadshavare till de barn som går på de två aktuella 
förskolorna är insatta i deras barns hälsa och även driver frågor inom området på de 
enskilda förskolorna. Detta har bidragit till att vårdnadshavarna givit positiv respons 
till förskollärarna på en av förskolorna för deras arbete med att minska sockret. Den 
andra förskolan har tagit beslut om att sträva mot att vara en sockerfri förskola 
tillsammans med vårdnadshavarna. 
 

Ja, vi är väl mer eller mindre en sockerfri förskola. Är inte så länge sedan beslutet togs, inte ens 
ett år sedan tror jag… Och då var föräldrarna med och tog beslutet (Förskollärare 8). 

 

Alla deltagande förskollärare anser att deras förhållningssätt vid måltider är en 
avgörande faktor till hur barn förhåller sig till måltider och kost. Vidare anser flera av 
de deltagande förskollärarna att det är viktigt att erbjuda barn att känna, klämma och 
smaka på olika livsmedel, då framförallt grönsaker. En förskollärare anser att det är 
viktigt att barn inte känner ett tvång på att smaka eller äta upp då det kan orsaka 
problem inom kost senare i livet. Förskollärare 5 anser sig förhålla sig mer till regler 
under måltidssituationer där alla barn i den aktuella verksamheten ska smaka på 
minst en grönsak varje lunch. “Men om de inte tycker om grönsaken behöver den inte 
ätas upp”, la förskolläraren till. 
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4.2 Arbetet med barns fysiska hälsa 

Alla deltagande förskollärare anser arbetet med barns fysiska hälsa som viktigt. 
Intervjuerna visar på fyra uppfattningar, fysisk hälsa i vardagliga situationer och 
samtal, planera dagarna med fysisk hälsa, planerade och spontana aktiviteter samt 
att ta till vara på barns naturliga vilja. Alla deltagande förskollärare anser sig själva 
som förebilder och är medvetna om att hur de handlar och talar påverkar barn inom 
området fysisk hälsa. Två förskollärare beskriver hur de kan främja lek och aktivitet 
hos barn genom att själva ta en aktiv roll: 
 

Jag gillar att dra igång saker. Försöker dra igång någonting, ofta vill flera vara med när man 
börjar göra någonting, en lek eller springa eller så. Och då blir det genast fler och roligare. Så det 
är nog mycket man påverkar genom att själv vara aktiv tror jag, inte bara stå still och titta... 
(Förskollärare 1). 
 
Igår var alla barn ute på gården, och de äldre lekte jaga och sprang runt vilket var svårt när de 
yngsta var ute och de sprang in i dem. Då sa jag ta det lugnt lite så går vi snart ut i skogen så kan 
vi springa av oss ordentligt (Förskollärare 8). 

4.2.1  Belysa fysisk hälsa i vardagliga situationer och samtal 

Flera förskollärare anser att vardagliga situationer är ingångar till att samtala och 
diskutera området fysisk hälsa tillsammans med barn. Dessa naturliga samtal 
beskrivs uppkomma från barns frågor, diskussioner, mat som serveras samt 
pågående aktiviteter. De deltagande förskollärarna konkretiserar några vardagliga 
aktiviteter som spontana rörelsesånger, utevistelse, samtal kring mat som äts och den 
personliga hygienen såsom handtvätt. I de vardagliga samtalen belyser en 
förskollärare vikten i medvetenheten kring att förmedla sunda och goda värderingar 
kring kost: 
 

Man tänker ju alltid på det vad det är man säger när man är på arbetet för det, man tänker alltid 
på det och barn frågar och då berättar man, de kan fråga är de här nyttigt? Vi har haft mycket 
Mini-röris och avslappning, vi har det varje dag egentligen, sagovila och massagesagor kan vi ha 
så att vi jobbar med det hela tiden och då tänker man ju på vad det är man lär ut om man säger, 
vad det är man säger. Så det är man ju väldigt medveten om. Och att man, det man säger är sunt 
och bra! (Förskollärare 4). 

4.2.2 Planera dagarna med fysisk hälsa  

Det framgår hos alla förskollärare att barns fysiska hälsa bör vara en grund i 
verksamheten, men flertalet förskollärare belyser även att det är ett område som 
ibland bortprioriteras då annat från läroplanen ska ingå i den dagliga verksamheten. 

Flera förskollärare beskriver att de reflekterar över hur dagar läggs upp genom att 
varva fysiska aktiviteter och utevistelse med stillasittande aktiviteter. Detta anses ge 
dagarna en bra struktur där aktiviteter varvas och varken fysiska aktiviteter, 
utevistelse eller stillasittande aktiviteter blir bortglömt eller bortprioriteras.  
 

Vi har ett tänk på det, så vi avväger dagen för att få in både lugna aktiviteter och få in 
grovmotoriken, att man inte har för långa pass med stillasittande. Och att man är ute, en gång 
om dagen minst (Förskollärare 5). 

 
Jag ser till att dagen är planerad på ett sånt sätt som...som liksom ger barnen möjlighet för 
rörelse, utevistelse och vila. Vi samtalar mycket kring hälsa och det är naturligt (Förskollärare 
6). 
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4.2.3 Planerade och spontana aktiviteter 

Det framgår att alla förskollärare använder sig av både planerade aktiviteter och 
spontana vardagssituationer inom området fysisk hälsa.  
 

[...] Det är mycket med rörelsen, och den har du ju oftast hela tiden. Även inomhus, man kanske 
har miniröris. Hur man äter, och provar och smakar och äter en fullgod kost. Ute, där blir det ju 
liksom hela tiden (Förskollärare 5). 

 

Vidare anser förskollärare 5 att det även handlar om måltidssituationer. 
     De förskollärare som anser sig ha kunskap inom barns fysiska hälsa och även 
intresse inom området anser att planerade aktiviteter är viktiga, ofta lika viktiga som 
spontana aktiviteter under förskolans vardag.  

På frågan om förskolläraren främst tar vara på de vardagliga aktiviteterna med 
fysisk hälsa eller de planerade svarar en förskollärare: 
 

Jag tycker att det ingår i båda faktiskt. För att det är viktigt att man får med det mycket. Sen kan 
det ju bli lite mer av det ena eller det andra ändå, det kan det bli i perioder, men man måste få 
med allting! (Förskollärare 4). 

 

Alla förskollärare ger exempel på planerade och styrda aktiviteter som de använder 
sig av och relaterar till arbetet med fysisk hälsa. Några av de planerade och styrda 
aktiviteter som förskollärarna nämner är Mini-röris och liknande musik och 
dansövningar, promenader och olika utflykter utomhus, styrda lekar både inomhus 
och utomhus, hygienrutiner, vila och motorikövningar.  

Spontana aktiviteter relaterat till arbetet med fysisk hälsa är något som de 
deltagande förskollärarna också anser vara viktiga. Dessa spontana aktiviteter kallar 
flera förskollärare för vardagsrörelse. Nedan följer en tanke från förskollärare 3 som 
beskriver vardagsrörelser och hur de kan visa sig i förskolans verksamhet:  
 

[...]  Men det är klart att det är vardagsrörelsen det är ju den som är varje dag. Sådant som att de 
får klättra upp i stolarna så mycket som möjligt själva, och ned (Förskollärare 3). 

 

Andra spontana aktiviteter som förskollärare nämner och relaterar till fysisk hälsa är 
fri lek utomhus och inomhus, spontana rörelseaktiviteter som dans, lekar som följa 
John och jaga, springtävlingar, lek med material och vardagsrörelse i form av att 
exempelvis klättra och gå mellan platser.  

4.2.4 Tillvaratagande av barns naturliga vilja 

Flera förskollärare anser att barn har en medfödd vilja till rörelse och att det i 
förskolans verksamhet blir upp till förskollärarna att tillgodose, stimulera och 
uppmuntra denna vilja. Nedan följer en formulering från förskollärare 2 angående 
barns naturliga vilja till rörelse: 
 

I barnens natur finns det mycket lust till rörelse faktiskt. Det är ju den biten man vill fånga, 
tycker jag. Och framförallt liksom i leken. Det finns ju mycket lust till rörelse tycker jag bland 
barnen (Förskollärare 2). 

 

Flera förskollärare lyfter arbetet med barns fysiska hälsa som en grund till välmående 
och naturlig rörelseglädje genom att erbjuda lustfyllda aktiviteter. 
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4.3 Förskollärares kunskaper gällande barns fysiska hälsa 

Det framgår från intervjuerna att de tre förskollärare som tagit examen under 1980-
talet anser att de har tillräcklig kunskap inom området barns fysiska hälsa. Av de 
deltagande förskollärarna som gått en utbildning för lärare mot tidigare år anser två 
av tre förskollärare att de har fått kunskap inom området barns fysiska hälsa från 
utbildningen. Denna kunskap anser de komma från kurser med innehåll idrott och 
hälsa. Även egna erfarenheter anser de gett dem kunskap inom området. En av 
förskollärarna med utbildningen lärare mot tidigare år anser sig inte ha fått kunskap 
inom området barns fysiska hälsa från utbildningen men att det egna intresset för 
barns motoriska utveckling speglar sig i verksamheten. De tre förskollärare som tagit 
en senare förskollärarexamen känner inte att de fått kunskap om varken barns fysiska 
hälsa, rörelse eller motorik från utbildningen. Önskvärt enligt dessa förskollärare 
vore att ha fått med sig kunskap om praktiska aktiviteter som stimulerar till rörelse, 
motoriska övningar samt en förståelse för barns motorik. Nedan följer uttryck från 
två förskollärare om den kunskap de känner sig sakna från deras utbildningar: “Ja, 
det skulle jag nog kunna säga, att jag saknar kunskap inom området. Det hade varit 
något relevant som skulle kunna varit med i utbildningen” (Förskollärare 1). "Jag 
skulle nog säga att det är mer från egna erfarenheter. Jag tycker att jag har hört 
väldigt lite utav det på förskollärarprogrammet" (Förskollärare 9). 

Flera av de intervjuade förskollärarna, oberoende av examensår, nämner att 
kunskap om fysisk hälsa är viktigt och i vissa fall kan vara avgörande till en känsla av 
välmående. Dessa förskollärare hade uppskattat att få fortbildning inom området 
barns fysiska hälsa och beskriver sig själva som intresserade av hälsa och rörelse 
generellt. En förskollärare uttrycker en önskan om att området fysisk hälsa borde ha 
mer plats i dagens samhälle: 
 

Jag tycker det är dumt att förringa det, när andra ämnen får så stor plats. Speciellt i dagens 
samhälle när jag tycker att barnen leker mindre och mindre och rör sig mindre. Då tycker jag det 
borde ha en större plats här. Och det ligger mer på vårt ansvar att vi tillgodoser det 
(Förskollärare 7). 

5 Analys 

I detta kapitel tolkas och analyseras resultat med utgångspunkt i studiens teoretiska 
perspektiv och tidigare forskning. 

5.1 Uppfattningar om fysiska hälsa 

Utifrån de nio intervjuade förskollärarna framgår sju områden som särskilt viktiga 
för dem inom barns fysiska hälsa. Resultat från dessa analyseras här nedan. 

5.1.1 Fysisk aktivitet 

Att daglig fysisk aktivitet är viktigt är alla förskollärare enade om. Precis som 
Cernerud (2007) menar finns det inga belägg mot att fysisk aktivitet inte är 
hälsofrämjande och bland de deltagande förskollärarna finns heller inga andra 
åsikter kring detta.  
      Det kan tolkas att fysisk aktivitet sker i mer strukturerade former inomhus. Under 
intervjuerna var ett återkommande exempel på detta Mini-röris. Det kan antas vara 
vanligt då de ger barngrupper möjlighet till rörelse i mindre lokaler. Detta kan 
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kopplas till Åmot och Ytterhus (2014) som menar att barn tenderar att vara mer 
fysiskt aktiva utomhus än inomhus. Samtidigt menar Wikland (2012) att miljöns 
utformning påverkar barns fysiska rörelse. Därför kan det tolkas att aktiviteter är mer 
styrda inomhus då inomhusmiljön inte tillåter barn att vara lika fysiskt aktiva och ta 
lika stor plats som utomhus. Två förskollärare anser att deras tillgångar till lekhallar 
främjar barns möjligheter till att vara fysiskt aktiva och få ta plats. Detta kan kopplas 
till Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) som menar att den fysiska omgivningen 
som barn vistas i måste vara anpassad för fysiska rörelser. Ur ett salutogent 
perspektiv kan det tolkas att förskollärarna funnit aktiviteter som tillåter rörelse hos 
barn utan att det blir för stimmigt och barns säkerhet äventyras. Eftersom rörelse 
främjar en god fysisk hälsa återkommer aktiviteter som Mini-röris och rörelse i 
lekhallar på många förskolor. Däremot kan det ifrågasättas om rörelse aktiviteter som 
Mini-röris på förskollärares initiativ alltid är hälsofrämjande då barn vid sådana 
tillfällen riskerar att inte uppnå känsla av begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet.   

5.1.2 Motorik 

Innan barn fyllt sex år bör de ha utvecklat samordningen av nervsignaler mellan 
kroppen och hjärnan för att utveckla motoriska färdigheter, även kallat FMS. Att 
utveckla detta tidigt är viktigt då det senare blir svårare och kan få negativa följder 
både kognitivt och socialt. Trots detta har studier visat att förskollärare varken har 
kunskap eller erfarenhet i att utveckla FMS och utmana barns behov i relation till 
deras hjärnas utveckling (Sollerhed, 2017). Av de nio deltagande förskollärarna anser 
tre att de har kunskap om barns motorik och utveckling genom kurser från den 
utbildning de gått. Gemensamt för dem är att de tagit en examen under 1980-talet. I 
läroplanen för förskolan står det skrivet att förskolan ska sträva efter att ge alla barn 
möjlighet att öva motorisk utveckling och lära sig rörelsemönster (Skolverket, 2016). 
Flera av förskollärarna anser att de saknar kunskap för att arbeta med barns 
motoriska utveckling. Trots detta har förskollärarna tankar om att utevistelse bidrar 
till utveckling av barns motorik genom den ojämna terräng som finns i naturen. Det 
kan kopplas till Svenska riksidrottsförbundet (2009) som menar att rörelse utvecklar 
balans och koordination samt ökar muskelstyrka och stärker skelettet. Sett ur ett 
postmodernistiskt perspektiv med grund i makt och kunskap kan det antas att det är 
förskollärares kunskap och förhållningssätt som avgör vilka typer av förutsättningar 
för motorisk utveckling barn i förskolan får. 

5.1.3 Vila 

Flera av de deltagande förskollärarna anser att vila är en del av den fysiska hälsan. 
Däremot är det endast tre förskollärare som beskriver annat användande av vila än 
efter lunch. Att flera av förskollärarna använder vila efter lunch med exempelvis 
bokläsning eller sömn kan kopplas ihop med Nilsson (2013) som uttrycker att en 
vanlig viloaktivitet som sker efter lunch är läsning eller sömn. De förskollärare som 
ser vila som en egen aktivitet i sig berättar att de använder avslappningsövningar, 
massagesagor och yoga utifrån eget intresse. Förskollärarna anser att det ger barn en 
chans att känna på skillnaden mellan att slappna av och spänna musklerna samt att 
vila i sig kan motverka stress. Sett ur ett salutogent perspektiv bidrar vila då till ett 
positivt tillstånd av välmående. Det stämmer överens med hur Asp (2002) värderar 
vila som ett pedagogiskt hälsofrämjande arbete som ger barn möjlighet att öva upp 
färdigheter i att vila. Genom att använda vila som egen aktivitet kan också hjälpa 
barn att hantera det påfrestande klimat som finns i många förskolor, enligt 
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Söderström (2013). Sett ur ett postmodernistiskt perspektiv med grund i makt och 
kunskap kan förskollärares kunskaper, förhållningssätt och intressen då avgöra om 
barn på olika förskolor får möjligheter till vila utöver den vila som sker efter lunch. 

5.1.4 Utevistelse 

Alla förskollärare värdesätter utomhusvistelse och då gärna vid ett flertal tillfällen 
under dagen på respektive förskola. Det stämmer överens med Friedl och Wiklands 
(2010) studie där förskollärarnas ambitioner var att spendera mycket tid utomhus. 
Det kan även ses utmana deras förvåning till att barn inte vilade eller åt ute då det 
framkom i intervjuerna att detta görs på ett flertal av de aktuella förskolorna. Flera av 
de intervjuade förskollärarna anser även att utomhusvistelse bidrar till ökad fysisk 
aktivitet, vilket även Socialstyrelsen (2008) visar på.  

Flera av de intervjuade förskollärarna anser att tolkade artefakter och 
naturmaterial i denna miljö främjar aktivitet och rörelse. Detta är något som 
stämmer överens med Wikland (2012) som menar att utomhusvistelse ger barn 
förutsättningar till fysisk aktivitet samt att artefakter utomhus är faktorer till ökad 
aktivitet. Ändå berättar en förskollärare som tidigare belyst artefakter utomhus som 
ingångar till ökad rörelse att personalen inte alltid tar fram artefakter till barnen. Det 
finns också förskollärare som berättar att de skulle vilja köpa in mer material till 
gården. Det kan utifrån ett postmodernistiskt perspektiv med grund i makt och 
kunskap tolkas som att det är förskollärare och övrig personal på förskolorna som har 
en avgörande roll i vilket material som köps in och hur det används. Förskollärarna 
belyser att utomhusvistelse bidrar till större rörelsemöjlighet för barn, där bland 
annat i att gå längre sträckor, kan utifrån ett salutogent perspektiv tolkas som att 
förskollärarna har en positiv syn till att rörelse främjar hälsa. Det kan även tolkas 
vara förskollärares ansvar att se till att barn känner meningsfullhet i att gå dessa 
sträckor. I de fall då en förskollärare bestämmer var barngruppen ska gå och barnen 
inte känner begriplighet eller meningsfullhet, blir då promenaden hälsofrämjande? 
Ur ett salutogent perspektiv blir den hälsofrämjande effekten i sådana fall tveksamma 
då delar ur KASAM inte uppnås. I andra fall där barn själva känner delaktighet i valet 
av utflykt kan begriplighet och meningsfullhet hos barnen uppnås. 

5.1.5 Säkerhet 

Några förskollärare berättar om hur säkerhet påverkar arbetet med barns fysiska 
hälsa genom exempelvis utformning av miljöer men främst genom regler. Utifrån ett 
salutogent perspektiv kan säkerhet i sig främja hälsa. Detta genom att regler kan 
sättas för att undvika att skada sig själv eller andra. Däremot kan regler, utifrån tre av 
de intervjuade förskollärarna hämma former av rörelse. Det gör att ett säkerhetstänk 
i relation till utveckling hos barn är en fin balansgång. Detta sett till det 
postmodernistiska perspektivet med grund i makt och kunskap kan återigen tolkas 
som att det är förskollärare som ger barn förutsättningar till aktivitet och rörelse 
utifrån kunskap och erfarenhet. 

5.1.6 Hygien 

Resultatet av intervjuerna visar på att flera av de intervjuade förskollärarna anser att 
utomhusvistelse och hygienrutiner, som att tvätta händerna innan måltider men även 
efter utomhusvistelse samt toalettbesök, minskar smittspridning. Utevistelse i sig 
anser förskollärarna minska smittspridning genom den friska luft som finns utomhus 
och att barn inte behöver vistas tätt inpå varandra. Sett ur det salutogena 
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perspektivet är rutiner om handtvätt handlingar för att främja en god hälsa hos barn 
och personal i förskolan. Flera förskollärare berättar om deras rutiner som finns i 
verksamheter för att bidra till, och säkerställa att en god handhygien finns hos både 
personal och barn. Detta kan antas vara utifrån Socialstyrelsens (2010) riktlinjer, att 
skriftliga rutiner bör finnas på varje förskola för att upprätthålla en god handhygien. 
En förskollärare anser att det är viktigt att samtala med barn kring handtvätt. Detta 
kan ur ett salutogent perspektiv ses som ett försök att göra handtvätt till en 
rutinsituation som barn kan utföra på egen hand och förstå varför de ska göra det sett 
ur ett hälsotillstånd. Sett ur ett postmodernistiskt perspektiv med grund i makt och 
kunskap kan det här även antas att det är upp till förskollärare att se till att sådana 
rutiner finns och följs i verksamheter. Vidare sett ur samma perspektiv kan 
förskollärares förhållningssätt till hygienrutiner då ligga till grund för barns framtida 
tankar och grundläggande rutiner inom handhygien. 

5.1.7 Kost 

Alla förskollärare anser att det är positivt att minimera sockerintaget i förskolan och 
att det är något de arbetar mot i nuläget. Några förskollärare berättar att de trots allt 
serverar must, glass och varm choklad i sina verksamheter. Ett mönster som här blev 
tydligt är att dessa förskollärare ser förbi sina kunskaper om att socker bör 
minimeras i förskolan för att kunna erbjuda dessa sötsaker till barn. Här går 
förskollärarna emot sina egna tankar om det önskvärda minimerade sockerintaget 
men även Livsmedelsverkets (2016) rekommendation till förskolor om att inte 
servera sockerrika livsmedel. Ett antagande som här går att göra är att vad som avgör 
om förskolor erbjuder socker är förskollärares och förskolechefers kunskaper, tankar 
och förhållningssätt kring kost och socker. Detta genom att flera av de intervjuade 
förskollärarna berättar att de arbetar med att minska sockerrika livsmedel utifrån 
direktiv från kommunen och vad livsmedelsverket rekommenderar men ändå 
serverar livsmedel med högt sockerinnehåll. Det kan tolkas att en påverkan av 
traditioner som att servera must vid högtider och ekonomiska beslut kan ligga till 
grund för de livsmedel med socker som serveras på förskolor. En förskollärare 
berättar att kökspersonalen på förskolan gör egen fruktkompott som tillbehör istället 
för sylt. Det kan tolkas genom ett salutogent perspektiv att förändringar görs för att 
erbjuda naturliga ersättningar till livsmedel med tillsatt socker i för att främja en god 
fysisk hälsa hos barn. 

En generell åsikt bland de deltagande förskollärarna är att deras eget 
förhållningssätt vid måltider på förskolan är avgörande för barns förhållningssätt till 
måltider. En grundläggande tanke hos de flesta av förskollärarna är att barn ska bli 
erbjudna att lukta, smaka och känna på olika livsmedel under rofyllda 
måltidssituationer. Detta förhållningssätt går väl ihop med Livsmedelsverkets (2016) 
rekommendationer om att måltider i förskolan bör ses som en pedagogisk situation 
och ett bra tillfälle att samtala med barn kring livsmedel och kost. Trots det belyser 
en förskollärare att barnen måste smaka på en grönsak vilket kan ses ur 
postmodernistiskt perspektiv med grund i makt och kunskap att förskolläraren har 
makten att sätta ett sådant krav. Det kan i sin tur påverka barn negativt till att själva 
vilja skapa goda kostvanor.  

5.2 Arbetet med barns fysiska hälsa 

De nio deltagande förskollärarna anser att barns fysiska hälsa är ett viktigt område 
att främja i förskolan. Sett ur ett salutogent perspektiv kan det tolkas att det i 
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förskolan innebär att förskollärare planerar och organiserar för aktiviteter som 
främjar barns fysiska hälsa. När begreppet hälsosam livsstil förs in i läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2018) kan ett salutogent perspektiv bli framträdande då 
begreppet inte har en särskild definition. Förskollärare behöver då utgå från vad som 
främjar hälsa. 

5.2.1 Belysa fysisk hälsa i vardagliga situationer och samtal 

Det kan tolkas utifrån förskollärarna att deras kompetenser och förhållningssätt 
kring fysisk hälsa kan bli synligt vid dagliga samtal med barn samt att de värderingar 
förskollärarna verbalt förmedlar till barn är sunda. En förskollärare berättar om hur 
barn ofta frågar huruvida de livsmedel de äter är nyttiga och hur hen då behöver 
tänka på att de svar hen ger innehåller sunda och bra värderingar. Sett ur ett 
salutogent perspektiv kan det här bli aktuellt för förskolläraren att belysa svar som 
främjar en god fysisk hälsa och därför inte fokusera på vad som är onyttigt och nyttigt 
utan vilka livsmedel som kan främja den fysiska hälsan och hur. Å andra sidan kan 
det ses ur ett postmodernistiskt perspektiv med grund i makt och kunskap att 
innehavaren, i det fallet förskolläraren riskerar att undanhålla kunskap om vad intag 
av allt för mycket onyttiga livsmedel kan ha för konsekvenser. Här ställs alltså de två 
olika perspektiven mot varandra i hur förskolläraren bör agera. Vidare visar det på 
hur ett tänk inom fysisk hälsa är viktigt att förskollärare har för att kunna förmedla 
just sunda värderingar. Det kan kopplas till Wikland (2012) som menar att 
förskollärare är förebilder för barn genom tal, handlingar och förhållningssätt till 
fysisk aktivitet. Det kan antas att det gäller andra områden som då även kost. Under 
intervjuerna framgick det även att förskollärarna ser sig som förebilder inom flera 
olika områden och att de har till uppgift att göra dessa områden begripliga och 
meningsfulla för barn. Detta kan tolkas som en medvetenhet hos förskollärarna i att 
främja hälsa i vardagliga situationer genom att skapa en förståelse hos barn och göra 
det meningsfullt genom att erbjuda en begriplig kunskap. Om dessa delar uppnås kan 
barn med hjälp av möjligheter att utföra aktiviteten i fråga uppnå känsla av 
sammanhang, som tidigare nämnt även kallat KASAM. 

5.2.2 Planera dagarna med fysisk hälsa  

Samtliga förskollärare anser att arbete med fysisk hälsa bör vara grundläggande i 
förskolan. Trots detta belyser flera förskollärare att området fysisk hälsa ibland 
bortprioriteras men att de har en tanke med att planera dagarna till att rörelse, 
stillasittande och vila kompletterar varandra. Det kan kopplas till Nyberg, m.fl (2010) 
som menar att det inte finns rekommendationer för tid till fysisk aktivitet för barn 
yngre än två år men att forskning visar på att fysisk aktivitet i form av icke 
stillasittande allt för länge eller ofta är viktigt till att utveckla motoriska färdigheter. 
Utifrån ett postmodernistiskt perspektiv med grund i makt och kunskap kan det 
tolkas att förskollärares kunskaper och erfarenheter i relation till verksamheters 
rutiner och ramfaktorer i vissa fall kan vara avgörande till huruvida fysisk hälsa tas 
hänsyn till i planeringen. 

5.2.3 Planerade och spontana aktiviteter 

Alla förskollärare hävdar att både planerade och spontana aktiviteter används inom 
området fysisk hälsa i förskolan. Ett mönster som blev tydligt i resultatet är att de 
förskollärare som anser sig ha kunskap och intresse inom barns fysiska hälsa 
värdesätter de planerade aktiviteterna högt. De planerade aktiviteterna förskollärarna 
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gav exempel på har ett egenvärde i sig men med grund i den vardagliga verksamheten 
och dess rutinsituationer. De grundade sig i rörelse, vila, motorik, hygien, utevistelse 
och kost. Sett ur ett salutogent perspektiv kan det tolkas att planerade aktiviteter ger 
strukturerade möjligheter att främja hälsa och tillsammans med vardagliga och 
spontana aktiviteter kan en helhet bildas. Denna helhet kan då ligga till grund för att 
främja barns fysiska hälsa utifrån de olika aspekter förskollärarna i fråga anser vara 
betydande för den fysiska hälsan. 

5.2.4 Tillvaratagande av barns naturliga vilja 

Flera förskollärare anser att barn föds med en vilja till rörelse och att det hör till 
förskolans ansvar att stimulera denna vilja. Alla belyser även att det är viktigt att den 
fysiska aktiviteten i förskolan är lustfylld och på barns nivå. Det kan kopplas till 
Cernerud (2007) och Mikaelsson (2012) som belyser vikten av att fysiska aktiviteter 
är lustfyllda för deltagare till att det ska bli roligt och kännas meningsfullt. Huruvida 
aktiviteter är lustfyllda kan utifrån ett salutogent perspektiv ha en avgörande roll till 
om barn ska känna en mening till att vilja delta i dessa och liknande aktiviteter vid 
senare tillfällen. Det kan ses som förskollärares ansvar att ha en medvetenhet kring 
de aktiviteter som planeras och genomförs och att de då baseras på barns intressen, 
behov och förutsättningar till att skapa en lustfylldhet. 

5.3 Kunskaper, erfarenheter och bristande områden 

Ett tydligt mönster är att de deltagande förskollärarnas utbildningar påverkar deras 
kunskaper inom området barns fysiska hälsa. De förskollärare som främst anser sig 
ha bristande kunskaper inom barns fysiska hälsa har alla tagit en förskollärarexamen 
efter år 2014. Ett antagande kan därför göras att förskollärarutbildningar har 
förändrats med tiden och området motorik och rörelse finns inte längre att tillgå i lika 
hög grad. Bland de deltagande förskollärarna med en examen för lärare mot tidigare 
år känner två av tre att de har kunskap om barns fysiska hälsa från utbildningen. De 
deltagande förskollärarna med en förskollärarexamen från 1980-talet känner att de 
har tillräckliga kunskaper för att arbeta med barns fysiska hälsa och under 
intervjuernas gång synliggjordes även deras kompetenser inom motorik. Det 
framgick tydligt att de förskollärare som anser sig ha kompetens inom barns fysiska 
hälsa såg denna som en del i den övriga verksamheten. Bland annat i utomhusvistelse 
där motorik blir en naturlig del och samtal kring kost som är en rutinsituation. De 
som inte känner att de har denna kunskap fokuserade mer på enskilda områden, som 
rörelse i sig och att den inte ingår i alla delar under barns dagar. Det kan tolkas att de 
förskollärare som anser sig ha kunskap inom barns fysiska hälsa och denna som en 
del i den vardagliga verksamheten ser området ur ett positivt perspektiv på hälsa och 
meningsfullt sammanhang, alltså ur ett salutogent perspektiv. De som anser sig ha 
bristande kunskaper kan tolkas ha en oförståelse för området. Det kan grunda sig i att 
läroplanen för förskolan innehåller separata ämnen som ska arbetas med. Detta kan 
bidra till en medveten eller omedveten tanke om att fysisk hälsa också är ett eget 
ämne som ska erbjudas i förskolan, men inte att det förekommer naturligt i vardagen. 
Det kan också tolkas ligga till grund för en känsla av obegriplighet och brist på ett 
meningsfullt sammanhang kring området och dess betydelse. Slutligen kan det bidra 
till att området barns fysiska hälsa i deras ögon separeras från den vardagliga 
verksamheten som ett ämne att uppfylla i organiserade sammanhang. 
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6 Diskussion 

Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion som är indelad i två avsnitt baserat på 
studiens frågeställningar. Därefter följer en metoddiskussion där den använda 
metoden för studien diskuteras. Vidare i kapitlet diskuteras studiens betydelse, vidare 
forskning och kapitlet avslutas med en slutsats av studien. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultat har tolkats och analyserats genom det salutogena perspektivet, ett 
postmodernistiskt perspektiv med grund i makt och kunskap samt tidigare forskning. 
Nedan diskuteras tolkningar och analyser vidare genom den tidigare forskningen i 
förhållande till studiens forskningsfrågor. 

6.1.1 Arbetet med barns fysiska hälsa 

Resultatet visar att förskollärarna arbetar på olika sätt med att främja barns fysiska 
hälsa i förskolan. Detta genom att bland annat lägga stor vikt på vardagssituationer 
såsom utevistelse, vardagsrörelse samt spontana samtal kring hälsa och kost. Ett par 
förskollärare anser däremot att planerade aktiviteter också är av stor vikt inom 
området och att det är viktigt att i förväg avväga dagen för att se till att den rymmer 
både fysisk aktivitet och vila samt planerade samtal inom hälsa och kost. 
Förskollärarna arbetar med olika delar inom området barns fysiska hälsa och de delar 
som framgår är fysisk aktivitet, motorik, vila, utevistelse, säkerhet och kost. Mini-
röris och liknande dans och rörelseprogram används flitigt av de deltagande 
förskollärarna. De beskriver hur sådana aktiviteter används som aktivitet i sig men 
även som en rörelsepaus eller en metod för att bidra till lärande i andra ämnen. 
Exempel på det är rörelseramsor om bland annat vattnets kretslopp. Att använda 
Mini-röris som rörelsepaus eller aktivitet i sig stämmer bra överens med Friskis & 
Svettis tankar bakom programmet, enligt Wolmesjö (2006).  

Rörelse och utevistelse framstår som de två viktigaste områdena inom barns 
fysiska hälsa, enligt de deltagande förskollärarna. Detta kan ställas i relation till 
Faskunger (2008) som menar att utevistelse främjar god hälsa. Utifrån Wikland 
(2012) kan det tolkas vara genom att barns fysiska aktivitet ökar utomhus, vilket även 
belystes i intervjuerna. Wikland menar även att miljöers utformning påverkar barns 
fysiska rörelse vilket kan ställas i relation till att de flesta av förskollärarna anser att 
rörelse sker under mer strukturerade former inomhus än utomhus. Det kan å ena 
sidan tolkas vara genom att den naturliga utomhusmiljön erbjuder större ytor, olika 
typer av underlag såsom gräs, grus och sand samt naturmaterial som stenar och träd. 
Ett par förskollärare berättar å andra sidan om lekhallar med stora ytor för att främja 
rörelse och lek hos barn. Däremot hävdar flera förskollärare att det överlag är mer 
regelstyrt inomhus än utomhus, vilket kan vara grundat ur ett säkerhetstänk.  

Det framgår från intervjuerna att ett flertal förskollärare anser att artefakter 
utomhus främjar fysisk aktivitet hos barn. Ändå är det en förskollärare som berättar 
att de inte alltid tar fram artefakter när de är utomhus samtidigt som en annan 
förskollärare berättar att denne sett att barn tenderar att leka fler stillasittande lekar 
utomhus. Detta visar på en koppling till Wikland (2012) som menar att artefakter 
utomhus främjar fysisk aktivitet hos barn samt att barns förhållningssätt till fysisk 
aktivitet påverkas genom att vuxna agerar som förebilder inom området. En 
frågeställning kan här bli huruvida förskollärare tar bort möjligheten för artefakter 
att främja rörelse genom att inte ta fram dem alls. Förskolläraren i fråga kan å ena 
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sidan ha ett tänk om att terräng och naturmaterial bidrar till syftet med utevistelsen. 
Å andra sidan kan det skapa en variation av vilka artefakter som finns tillgänga 
utomhus. Denna variation kan eventuellt ha en påverkan på fysisk aktivitet hos barn.  

På olika sätt hävdade förskollärarna att barn är mer stillasittande idag, både på 
förskolan men även i hemmet och att barn ofta blir skjutsade till förskolan.  Deras 
utsagor om denna minskade rörelse hos barn stärks av Sveriges Riksidrottsförbund 
(2009) som menar att huvuddelen av Sveriges befolkning är inaktiv och att nutida 
hjälpmedel ökar denna inaktivitet. Däremot kan en fråga uppkomma huruvida 
förskollärarna med säkerhet kan säga att barn är mer stillasittande i hemmet. Det kan 
antas att de gör tolkningar kring hur det ser ut i samhället i stort, den erfarenhet de 
själva har av barn i hemmet eller det faktum att många barn blir skjutsade till 
förskolan trots korta avstånd mellan hem och förskola. Då det ökade stillasittandet 
bland barn blir synligt även i förskolan anser alla deltagande förskollärare att det är 
deras ansvar att stimulera och locka till rörelse och fysisk aktivitet. Det kan tolkas 
vara positivt att förskollärare är medvetna om den eventuella bristen på fysisk 
aktivitet i hemmet för att kunna väga upp för det med extra stor möjlighet för rörelse 
i förskolan. Å andra sidan är det högst osannolikt att alla familjer är lika fysiskt aktiva 
i hemmet och det faktum att familjer åker bil till förskolan kan vara på grund av 
tidsbrist, smidighet eller för att spendera så mycket tid som möjligt tillsammans med 
familjen innan det är dags att skiljas åt.  

Resultatet visar på att förskollärarna är medvetna om att de är förebilder för barn 
inom området fysisk hälsa. Detta kan kopplas till Wikland (2012) som menar att 
förskollärare är förebilder och att förskollärares förhållningssätt till fysisk aktivitet 
påverkar barns egna förhållningssätt till det. Studiens resultat kan därmed stärka 
Wiklands tankar kring detta men vidare påvisa hur förskollärarnas förhållningssätt 
kring andra områden inom fysisk hälsa såsom hygien, kost och vila också påverkar 
barn. Exempel där är att flertalet förskollärare menar att barn ska få lukta, klämma 
och känna på mat för att vilja pröva att smaka den och utveckla goda kostvanor 
samtidigt som en annan förskollärare menar att barnen på den aktuella förskolan 
måste smaka på minst en grönsak till lunchen varje dag. Det går emot 
Livsmedelsverkets (2016) riktlinjer men också det Sepp och Höijer (2016) menar 
med att barn ska få skapa igenkänningsfaktorer utan ett tvång om att äta upp. 
Visserligen la denna förskollärare till att barnen inte behöver äta upp när de väl har 
smakat men frågan är ändå om tvång till att smaka minst en grönsak skapar positiva 
igenkänningsfaktorer? Vidare visar studiens resultat att ett gott förhållningssätt samt 
förmedling av goda tankar och kunskaper kan bidra till en grund hos barn till att 
skapa och utveckla sunda värderingar inom fysisk hälsa hela livet.  

Studiens resultat kring hur förskollärarna förhåller sig till socker i förskolan 
varierar. Då ett par förskollärare berättar att sötad choklad serveras en gång i veckan 
synliggörs ett förhållningssätt kring utbudet av socker i förskolan som bland annat 
Livsmedelsverket (2016) går emot. Det å ena sidan kan ses som ett litet sockerintag 
då chokladen enligt förskollärarna i fråga lagades från grunden med så lite socker 
som möjligt samtidigt som chokladdrycken skulle smaka gott. Å andra sidan kan det 
diskuteras om förskolor är i behov av att servera sådan dryck då exempelvis föräldrar 
kan vilja bestämma hur mycket socker, och vilken typ av socker, sitt barn ska få i sig. 
Exempelvis så listas mjölk och vatten som bra måltidsdrycker i förskolan av 
Livsmedelsverket (2016). 

Trots att alla förskollärare inte anser att de arbetar tillräckligt med barns fysiska 
hälsa och att området är ett eget ämne som ofta bortprioriteras visar studiens resultat 
på motsatsen. Resultatet visar att den fysiska hälsan ingår i det stora hela i barns 
dagar på förskolan, allt från utevistelse till toalettbesök. Vidare visar resultatet att alla 
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förskollärare, även de som inte är medvetna om det, arbetar på olika sätt och med 
olika aktiviteter som i långa loppet enligt det salutogena perspektivet främjar hälsa. 
Däremot visar resultatet på att förskollärarnas kunskaper, erfarenheter och intressen 
i stor grad möjliggör för hur området fysisk hälsa blir belyst, när det blir belyst och i 
vilken grad det finns med i den dagliga verksamheten. 

6.1.2 Kunskaper, erfarenheter och bristande områden 

Studiens resultat visar att det finns ett tydligt samband mellan förskollärarnas 
kunskaper samt erfarenheter och hur de arbetar och tänker kring området barns 
fysiska hälsa i förskolan. Detta genom att samtliga deltagande förskollärare är eniga 
om att arbetet med den fysiska hälsan bör finnas med i förskolans vardag. Trots detta 
är det synligt att de förskollärare som anser sig sakna kunskap, erfarenhet och 
intresse inte prioriterar området i planerade aktiviteter och anser det vara ett område 
som ofta bortprioriteras.  

Resultatet visar vidare att förskollärarnas kunskaper och erfarenheter varierar. 
De förskollärare som anser att de saknar kunskap inom området barns fysiska hälsa 
menar att de främst saknar kunskap inom området motorik. Ett samband mellan de 
förskollärare som anser sig ha bristande kunskaper inom fysisk hälsa och främst 
motorik är att de flesta examinerats efter år 2014 och läst förskollärarprogrammet. 
Ett tydligt mönster blir synligt då de flesta av de förskollärare som tagit examen 
innan år 2014 anser sig ha den kunskap de behöver för att arbeta med barns fysiska 
hälsa. Det framgår även att de som examinerats under 1980-talet anser sig ha goda 
kunskaper i att arbeta med barns motoriska utveckling. I relation till Renblad och 
Brodin (2012) som påvisar vikten av att barns viktigaste utvecklingsfas sker under de 
första fem åren kan studiens resultat inom motoriska kunskaper tolkas vara 
väsentliga för ett arbete som utvecklar barns motorik i förskolan. Studiens resultat 
kan inte gå emot den tidigare forskningen om förskollärares brist på kunskap inom 
FMS som handlar om samordningen av hjärnans utveckling och nervsignaler i 
kroppen som utvecklar motoriska färdigheter, enligt Sollerhed (2017). Ingen av de 
deltagande förskollärarna nämner någon kunskap eller insikt i FMS trots att en del av 
förskollärarna anser sig ha tillräcklig kunskap om barns motoriska utveckling. 
Resultatet kan på ett sätt fortsätta utmana ett strävansmål i förskolan, att 
förskollärare har ansvar att stimulera barns motoriska utveckling (Skolverket, 2016). 
FMS betydelse kan därför å ena sidan ifrågasättas. Är det avgörande för barns 
motoriska utveckling att förskollärare har kunskap kring detta, då det inte framgår i 
intervjuerna. Studiens resultat visar att kunskap skiljer sig mellan förskollärarna och 
att förskollärarutbildningar ger olika möjligheter till denna kunskap. Det å andra 
sidan betyder att vi inte med säkerhet kan säga att kunskap inom FMS finns bland 
förskollärare, men heller inte visa på motsatsen. 

Det var inte bara inom motorik som förskollärares kunskaper och erfarenheter 
påverkar hur de ser på barns fysiska hälsa. Förskollärare som anser att de inte har 
någon kunskap och knapphändig erfarenhet såg på området fysisk hälsa som 
planerade situationer. Trots det nämner förskollärarna i fråga att fysisk hälsa bör 
vara en grund för dagen i verksamheten. Det framgår tydligt att de anser att fysiska 
aktiviteter borde planeras och vissa av dessa förskollärare känner att de inte arbetar 
tillräckligt med barns fysiska hälsa på grund av brist av planerade aktiviteter. Å ena 
sidan kan det ses som att dessa förskollärare som anser sig ha bristande kunskaper 
inom fysisk hälsa vill arbeta strukturerat och målinriktat med området genom 
planerade aktiviteter för att sedan kunna bocka av området fysisk hälsa, för att 
påbörja arbetet med nästa läroplansmål. Å andra sidan nämner även dessa 
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förskollärare exempelvis hur utomhusvistelse bidrar till motorisk utveckling hos barn 
och hur deras förhållningssätt påverkar. Det kan därför tolkas att även dessa 
förskollärare har kunskap eller tankar kring den fysiska hälsan men inte riktigt ännu 
vågar gå ifrån de fasta, planerade och säkra aktiviteterna som Mini-röris. De 
förskollärare som anser sig ha kunskap och erfarenhet inom barns fysiska hälsa 
överlag visar på en bred syn av området och kan förklara hur de enskilt arbetar för att 
främja den fysiska hälsan i den dagliga verksamheten. Däremot anser även dessa 
förskollärare att planerade aktiviteter är värdefulla, men planerade aktiviteter för 
dem visar sig kunna vara hygienrutiner, vila eller förhållningssätt kring hur barn kan 
bli mer självständiga, exempelvis klättra upp i stolar själva. Det blir tydligt hur dessa 
förskollärare som känner sig trygga med den kunskap de besitter går från planerade 
och strukturerade aktiviteter för att kunna belysa och främja områden i barns fysiska 
hälsa naturligt under dagarna. 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka kunskaper och uppfattningar nio 
förskollärare har till barns fysiska hälsa i förskolan och hur de arbetar med dessa. 
Studiens forskningsfrågor var som tidigare nämnt, hur arbetar förskollärare med 
barns fysiska hälsa i förskolan, vilka kunskaper besitter förskollärarna och vad 
beskriver de att de saknar inom området? Genom att en kvalitativ ansats använts 
med inspelade semistrukturerade intervjuer har studiens forskningsfrågor kunnat 
besvarats då studien syftat till att få information kring barns fysiska hälsa i förskolan, 
inte generella svar kring vad det faktiskt är. Detta genom att frågor har ställts utifrån 
en intervjuguide med områden kring barns fysiska hälsa samt ledande frågor för oss 
som intervjuare att förhålla oss till. Då en av oss agerat moderator under intervjuerna 
kunde gester och upprepningar dokumenteras och ge möjlighet till fördjupade 
följdfrågor. Det har gjort att de intervjuade förskollärarnas enskilda uppfattningar 
och kunskaper belysts mer ingående med detaljerade svar. Några av de intervjuade 
förskollärarna frågade om intervjufrågor kunde skickas innan intervjutillfället, men 
då färdigställda intervjufrågor inte fanns att tillgå utan endast områden kunde inte 
ett färdigt frågeformulär skickas. Istället skickades de områden som låg till grund för 
intervjuguiden till de som önskade. Det kan på ett sätt ses som en vänlig gest att efter 
förfrågan skicka över en intervjuguide men å andra sidan kan det bidra till en risk att 
förskollärare innan en intervju bestämmer sig för genomtänkta svar.   

Det framgick tydligt under intervjuernas gång att de intervjuade förskollärarna 
nämnde områden inom barns fysiska hälsa som vi som skriver denna studie själva 
inte hade reflekterat över vid studiens början. Därav tillkom vila och hygien till den 
tidigare forskningen. Även säkerhet var ett nytt område som nämndes av ett fåtal 
förskollärare vilket då fick en egen rubrik i resultatet. Detta visar på att intervjuerna 
inte enbart grundats i intervjuguidens områden utan har gått efter den aktuella 
förskollärarens tankar och svar.  

6.3 Studiens betydelse 

Denna studie är avsedd att belysa nio förskollärares kunskaper, uppfattningar och 
arbetssätt inom barns fysiska hälsa. Studiens resultat grundar sig därför i dessa nio 
förskollärares utsagor. Trots att tydliga tendenser och mönster blivit synliga kan 
resultat inte med säkerhet antas vara helt generaliserbara då det med stor 
sannolikhet finns undantag till de uppkomna generella tendenserna och mönstren. 
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Genom att synliggöra förskollärares kunskaper, uppfattningar och arbetssätt i denna 
studie finns en förhoppning om att kunna berika verksamma förskollärares 
medvetenhet och eget förhållningssätt kring området. Detta genom nya insikter och 
uppfattningar. Denna studie strävar efter att belysa vikten av barns fysiska hälsa i 
förskolan samt bidra till att området får en utökad plats i förskolors verksamheter. 
Detta genom en medvetenhet i att området redan finns i den dagliga verksamheten 
och rutinsituationer.  

6.4 Vidare forskning 

Denna studie kan belysa att förskollärares kunskaper och förhållningssätt på många 
vis är avgörande för barns förutsättningar till fysisk hälsa i förskolan. En mer 
omfattande studie med fler deltagande förskollärare skulle kunna bidra med viktig 
information och ett mer generellt resultat. Ett relativt outforskat område är barns 
fysiska hälsa i förskolan och förskollärares förhållningssätt till detta. Därför hade en 
mer omfattande studie kunnat visa på olika strategier som förskollärare använder sig 
av och hur dessa påverkar barns möjligheter till att skapa och bibehålla en god hälsa. 
Användning av en trianguleringsmetod, alltså med både intervjuer och observationer 
(Bryman, 2011) skulle kunna ge ett tydligare resultat av det förskollärare indikerar på 
i intervjuer och sättas i relation till vad som görs i praktiken. Resultatet av en sådan 
studie skulle kunna användas på förskolor för att utveckla sitt arbete kring barns 
fysiska hälsa. Fakta kan bidra till att fler förskollärare börjar arbeta med ett medvetet 
förhållningssätt till fysisk hälsa. 

Frågor som uppkommit under studiens gång är om Sverige, likt dess grannländer 
redan gjort, bör höja sin rekommendation för daglig fysisk aktivitet. Hur kan det 
bidra till ett utvecklande arbete i förskolan kring barns fysiska aktiviteter, och fysisk 
hälsa överlag? En sådan frågeställning skulle också kunna vara grundläggande för en 
framtida studie inom området barns fysiska hälsa.  

6.5 Slutsats 

I denna studie har det redogjorts för nio förskollärares uppfattningar, arbetssätt, 
kunskaper och erfarenheter till barns fysiska hälsa i förskolan. Genom att återvända 
till de ställda forskningsfrågorna är det nu möjligt att dra slutsatsen att förskollärare 
värdesätter olika aspekter inom fysisk hälsa och detta ofta genom kunskaper, egna 
erfarenheter och intressen. Det resulterar i att förskolors verksamheter arbetar med 
och belyser olika delar i relation till enskilda förskollärares uppfattningar av området. 
Trots de olika kunskaperna hos förskollärarna kan studiens resultat visa att området 
barns fysiska hälsa berörs varje dag i förskolan, även om det för flertalet förskollärare 
är omedvetet. Det resulterar slutligen i att det är förskollärares utbildning, 
kunskaper, erfarenheter, intressen och förhållningssätt som är avgörande till vilka 
förutsättningar barn får inom fysisk hälsa i förskolan och hur detta synliggörs i 
verksamheten. Önskvärt vore därför att förskollärarutbildningar idag ser över dess 
programinnehåll för en insikt i hur stort område barns fysiska hälsa egentligen får 
genom studiegången.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

 

Hej! 

Vi heter Josefine Johansson och Madelene Segerman Wallin. Vi går termin sju av sju på 

förskollärarprogrammet och ska nu skriva vårt examensarbete. Vi har båda ett intresse för 

hälsa i sin helhet och har därför valt att fördjupa oss inom barns fysiska hälsa i förskolan. Vi 

anser att utbildningen till förskollärare inte gett oss fördjupad kunskap inom barns fysiska 

hälsa, vad det faktiskt är och hur vi som förskollärare kan arbeta med och främja denna hos 

barn. 

Vårt syfte med denna studie är att ta reda på hur ett antal förskollärare ser på barns fysiska 

hälsa, både kunskapsmässigt men också utifrån egna tankar. Vi vill också ta reda på vad 

fysisk hälsa innebär och hur förskollärare arbetar för att främja barns fysiska hälsa i förskolan. 

  

Vid besöket i er verksamhet skulle vi vilja genomföra en enskild intervju med en förskollärare 

angående dennes syn på barns fysiska hälsa. Vi beräknar att denna kommer ta 30-45 minuter. 

Vi kommer båda att närvara vid intervjutillfället och använda oss av ljudupptagning för att 

kunna sammanställa material och inte gå miste om viktig information. 

  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Enligt 

forskningsetiska riktlinjer kommer varken förskollärares eller förskolors namn att nämnas och 

all datainsamling kommer att hanteras konfidentiellt av oss för att sedan raderas efter 

sammanställt resultat. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

  

 

 

Tack på förhand! 

  

Madelene Segerman Wallin                                   

Telefonnummer:                              

Mejladress:         

  

Josefine Johansson 

Telefonnummer:  

Mejladress:  

  

Handledare Martina Norling 

Telefonnummer:  

Mejladress:  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Områden  

 Förskollärares uppfattningar av barns fysiska hälsa 

 Förskollärares kunskaper kring barns fysiska hälsa 

 Arbete med fysisk hälsa i förskolan 

 Fysisk aktivitet 

 Kost 

 

Struktur för intervju: 

Vår intention är att ställa öppna frågor och låta de intervjuade förskollärarna tala fritt kring 

dem samtidigt som vi lyssnar uppmärksamt men också kan föra samtal kring det som kommer 

upp. Detta utifrån vårt syfte som innebär att få ut så mycket information som möjligt kring 

varje enskild förskollärares uppfattning av barns fysiska hälsa och hur de arbetar med detta. 

Nedan följer en inledande fråga och sedan frågor vi kan förhålla oss till för att hålla samtalet 

öppet men samtidigt inte gå ifrån området. 

 

Inledande fråga: 

 Vad innebär barns fysiska hälsa för dig? 

 

Övriga frågor vi kan se till och förhålla oss till om samtal lämnar fokusområdet eller intervjun 

stannar upp: 

 Det du berättar om nu, skulle du säga att det är kunskap du fått genom utbildningen till 

förskollärare eller mer erfarenhetsbaserat?  

 Känner du att det är något du saknar inom området, kunskapsmässigt? 

 Hur arbetar du med barns fysiska hälsa i förskolan? 

 Ingår fysisk aktivitet i barns fysiska hälsa enligt dig? Vad innebär den fysiska 

aktiviteten för dig? 

 Hur arbetar du med fysisk aktivitet i förskolan? 

 Intressant… skulle du säga att du då tar mer vara på den vardagliga fysiska aktiviteten 

än den planerade? 

 Vad tänker du att kost har för påverkan på barns fysiska hälsa? 

 Hur förhåller du dig till kost och måltider i förskolan? 

 Nu känner vi att vi frågat dig det vi vill inom de olika områdena inom fysisk hälsa… 

Känner du att vi missat någonting eller har du någon tanke du skulle vilja dela med dig 

av?  
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Bilaga 3 

 

 

Förskollärare 1 Förskollärarexamen år 2018 

Förskollärare 2 Tidigare förskollärarexamen år 1984 

Förskollärare 3 Tidigare förskollärarexamen år 1986 

Förskollärare 4 Lärarexamen mot tidigare år 2013 

Förskollärare 5 Tidigare förskollärarexamen år 1982 

Förskollärare 6 Förskollärarexamen år 2016 

Förskollärare 7 Lärarexamen mot tidigare år 2011 

Förskollärare 8 Lärarexamen mot tidigare år 2008 

Förskollärare 9 Förskollärarexamen år 2018 


