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Författare:   Ellinor Johansson, Erika Axelsson 

Titel:   Hälsofrämjande arbete i förskolan 

- En jämförelse mellan förskolors hälsofrämjande arbete med 

inriktning mot kost och fysisk aktivitet 

Sektion:   Sektionen för lärarutbildning 

Årtal:   Hösten 2006 

Sidantal:  40 

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskolans 

hälsofrämjande arbete ser ut i dagsläget, och vilka förbättringar 

som kan göras. Arbetet är inriktat mot kost och fysisk aktivitet. Ett 

delsyfte är att se om det finns skillnader beroende på vilken 

förskola barnen går på. 

   För att undersöka detta utfördes kvalitativa intervjuer på fyra 

olika förskolor däribland en idrottsförskola. Undersökningen 

kompletterades även med observationer av de olika 

förskolegårdarna. 

   Resultatet visar tydliga skillnader mellan idrottsförskolan och de 

traditionella förskolorna vad gäller det hälsofrämjande arbetet. 

Den största skillnaden var idrottsförskolans goda samarbete med 

idrottsföreningar och att den även engagerade föräldrarna i detta 

arbete. 

   Slutligen kan det konstateras att det hälsofrämjande arbetet inom 

förskolan har gått framåt, men att det finns mer att förbättra. Vi 

hoppas att detta arbete kan leda till en ökning av idrottsförskolor i 

Sverige. 
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1. Inledning 

Inledningen börjar med en kort bakgrund av arbetets problematik, det följs sedan av vårt syfte 

och avslutas med de tre frågeställningar som arbetet ska behandla.  

1.1 Bakgrund 

Ett av vår tids största folkhälsoproblem är fetma (Ejd, 2005, s. 8). Medelvikten i Sverige har 

ökat drastiskt de senaste åren (Rössner, 1999, s. 56). Det är nu omkring 500 000 människor i 

Sverige som under de senaste 20 åren har utvecklat fetma (Strandell, 2005, s. 8). Övervikten 

hos barn ökar också i en oroväckande takt (Rössner, 1999, s. 56). Det är idag 10-25 procent av 

Sveriges barn som är överviktiga eller feta (Strandell, 2005, s.9). Ofta grundläggs barnfetman 

när barnen är mellan tre och sju år gamla (Vårdguiden, 2006). 

 

Forskning inom detta område visar att den ökade övervikten hos barn bland annat beror på 

samhällsstrukturen som bidrar till fysisk inaktivitet. Många forskare menar att det är mycket 

av vardagens hjälpmedel som medverkar till denna ökade inaktivitet (Rössner, 1999, s. 56; 

Marcus, 2006). Om föräldrar och pedagoger kan hjälpas åt att ändra barnens vardagsvanor 

kommer dessa små förändringar att påverka barnens viktutveckling positivt. Det är även 

viktigt att barnen vid tidig ålder får lära sig vad som är nyttigt att äta och vad man bör undvika 

(Leijonhufvud & Trägårdh-Lunneryd, 2005, s. 41). 

 

En viktig plats för att utveckla barns rörelsemönster och intresse för fysiska aktivitet är 

förskolan, eftersom mer än 95 procent av alla 6-åringar och omkring hälften av alla barn 

mellan 1 och 7 år idag går på daghem eller i skolans förberedande verksamhet 

(Folkhälsoinstitutet, 1996, s. 63).   

 

Det har gjorts mycket forskning inom ämnet fysisk aktivitet och hälsa för de yngre barnen. 

Detta resulterade år 2003 i ett tillägg i Läroplanen för grundskolan, Lpo94: 

 

”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen. Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas” (Utbildningsdepartementet, 

1998, s. 5 och 6).  

 



   5 

I Läroplanen för förskolan, Lpfö98 kan man hitta en liknande uppmaning:  

 

”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 5).   

 

Det är viktigt att arbetet i förskolan bedrivs på ett sådant sätt att barnen motiveras till att röra 

sig (Folkhälsoinstitutet, 1996, s. 13). Det är betydelsefullt för att skapa vanor hos barnen då 

det är lättare att behålla dessa när det blivit en självklar rutin i tidig ålder (Axelsson-Landberg 

m.fl., 2005, s. 32).  

 

Arbetet vill uppmuntra till en fortsatt forskning och utveckling inom främst förskolan, då det 

är här grunden för framtidens vanor läggs (Axelsson-Landberg m.fl., 2005, s. 33). Det är 

betydelsefullt att samhället satsar på barnen under deras uppväxtår (Bremberg, 1998, s. 21), 

vilket kommer att visas i detta arbete. Förhoppningen med denna studie är även att försöka 

hjälpa pedagoger och föräldrar att tidigt skapa rutiner i barnens vardag. Vi vill även 

uppmärksamma idrottsförskolorna och deras arbete. 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med examensarbetet är att undersöka hur förskolans hälsofrämjande 

arbete ser ut i dagsläget, och vilka förbättringar som kan göras. Ett delsyfte är att se om det 

finns skillnader beroende på vilken förskola barnen går på. 

1.3 Frågeställningar 

• Vad gör dagens förskolor för att främja ett hälsomedvetet tänkande, med inriktning 

mot kost och fysisk aktivitet? 

• Finns det tydliga skillnader mellan olika förskolor när det gäller detta arbete? 

• Hur kan detta arbete förbättras med hjälp av föräldrar och pedagoger? 
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2. Litteraturgenomgång  

Detta kapitel behandlar tidigare forskning om kost och fysisk aktivitet. Vi har valt att dela upp 

det under rubriker som sedan återkommer i resultatavsnittet, för att göra det lättförståeligt för 

läsaren. 

2.1 Ökad fetma och fysisk inaktivitet 

Tidigare har forskningen pekat på att den ökade fetman till stor del beror på genetiska 

faktorer. Idag antyder forskarna att det mer beror på förändringar i vår livsstil. Vi är mer 

fysiskt inaktiva och äter onyttigare mat än tidigare (Strandell, 2005, s. 10; WHO, 2005; 

United States Department of Health & Human services, 2006). 

 

”Av de 7-åriga barn som var feta år 1970 blev 60 % normalviktiga i vuxen ålder.” 

”Av de 7-åriga barn som var feta år 2001 blev 80 % feta tonåringar” (Marcus, 2006).  

 

Orsaken till att barns övervikt i större utsträckning fortskrider till vuxen ålder, anses vara att 

dagens samhälle inte främjar fysisk aktivitet såsom förr (Marcus, 2006). En bidragande orsak 

till detta kan vara att bebyggelsen har blivit mer utspridd, vilket har medfört att transporter på 

olika sätt har ökat (Strandell, 2005, s. 11).  I takt med denna förändring försvinner även 

barnens naturliga lekplatser såsom grönytor och skogsområden, då den ökade trafiken stjäl 

mer plats och fler människor flyttar in till städerna (Bremberg, 1998, s. 102). Stadsmiljöer 

som byggs tätt med fler funktioner nära varandra kan motverka förekomsten av låg fysisk 

aktivitet och övervikt (Folkhälsoinstitutet, 2006). Förut fanns det mesta människorna behövde 

i närmiljön vilket bidrog till att man cyklade eller promenerade till de olika aktiviteterna. I 

dagens samhälle är det näst intill omöjligt att klara sig utan andra möjligheter till transport 

(Strandell, 2005, s. 11), vilket i sin tur har medfört att det blivit svårare för barnen att få 

deltaga i olika fritidsaktiviteter då de är beroende av att föräldrarna måste köra dem 

(Folkhälsoinstitutet, 1996, s. 81). 

 

Barns fritidsintressen har även förändrats de senaste åren på grund av att tekniken har 

utvecklats (Rasmussen, Eriksson, Bokedal & Schäfer Elinder, 2004, s. 112). För inte så länge 

sedan var rörelsen en naturlig del av barnens liv, idag har det blivit en schemalagd aktivitet 

som har gjort att den spontana rörelseleken har minskat drastiskt (Folkhälsoinstitutet, 1996, s. 

30). Idag har istället de stillasittande aktiviteterna ökat i samband med ett större utbud av 
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bland annat TV-kanaler och en ökad tillgänglighet till datorer (Rasmussen m.fl., 2004, s. 112). 

Det har framkommit att barnens TV-tittande även medför ett ökat småätande då de sitter stilla 

och blir rastlösa framför TV:n (Arbesman & Crespo, 2003, s. 1-3). Gemensamt anses detta ha 

en betydande roll för den snabba ökningen av övervikt och fetma bland barn (Tranquist, 2005, 

s. 21). 

2.2 Handslaget 

Regeringen har gett Riksidrottsförbundet chansen att få disponera en miljard kronor under en 

fyraårsperiod, med start under 2004, för satsningar på idrottens barn- och 

ungdomsverksamhet. Pengarna ska användas för att stötta och uppmuntra idrottsföreningar att 

bland annat ha ett ökat samarbete med skolorna. Målet är att idrottsföreningar skall 

uppmuntras att i nära samarbete med skolorna utveckla metoder som lockar alla elever till 

fysisk aktivitet i olika former. Detta kallas för Handslaget (Riksidrottsförbundet, 2000). 

 

Under 2004 ledde Handslaget bland annat ett hälsoprojekt som startades för att öka den 

fysiska aktiviteten i både förskolan och skolan. Detta projekt innefattade utökad fysisk 

aktivitet i olika former samt massage och avslappning för de minsta barnen. Det involverade 

cirka 80 föreningar från 40 olika idrotter. Samarbete inleddes på grund av att den organiserade 

idrottsverksamheten för de yngsta barnen har ökat under de senaste åren (Axelsson-Landberg, 

Beckung & Bernhardsson, 2005, s. 28). Det har framkommit att om barnen vid tidig ålder är 

delaktiga i en idrottsförening är det lättare för dem att stanna kvar, än att barnen vid högre 

ålder börjar i en ny idrott (Folkhälsoinstitutet, 1996, s. 108; Tranquist, 2005, s. 22). Detta 

visar att det är viktigt att försöka ha ett samarbete med idrottsföreningar redan i förskolan. Det 

är betydelsefullt att urvalet bland olika aktiviteter är stort så att varje barn får möjlighet att 

hitta det som passar just det, och även får möjlighet att pröva många olika idrotter medan de 

är små (Nordlund, Rolander & Larsson, 1998, s.16 och 19).  

 

Resultatet visade tydligt att Handslaget i detta projekt hade störst effekt på förskolebarnen, 

vilket tyder på att det är lättare att skapa vanor och förändra beteenden i lägre åldrar när man 

börjar med ett hälsofrämjande arbete. Om barnen så tidigt som möjligt exempelvis lär sig att 

det inte är något konstigt att gå eller cykla till skolan, skapas en vana som stannar kvar när 

barnen blir äldre (Axelsson-Landberg m.fl., 2005, s. 28-33). 
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Handslaget medverkar till att öka antalet hälsofrämjande projekt runt om i landet. I dessa 

projekt syns det oftast en ökning av den fysiska aktiviteten bland dem som deltar. Positiva 

resultat är även att barnen blir piggare och gladare, och att gemenskapen ökar. Det tar dock 

lång tid att förändra beteenden och hälsovinsterna som dessa projekt skapar är långsiktiga 

(Axelsson-Landberg m.fl., 2005, s. 33). 

2.3 Konsekvenser av fysisk inaktivitet 

Dåliga matvanor och fysisk inaktivitet är beteendefaktorer som ligger till grund för inte bara 

utvecklingen av övervikt och fetma utan även för ett mycket brett spektrum av andra 

ohälsotillstånd och sjukdomar. Den fysiska inaktiviteten som ofta grundläggs redan när 

barnen är små är en stor orsak till olika sjukdomar och därmed en för tidig död. Detta leder i 

sin tur till en stor kostnad för samhället inom hälso- och sjukvården och självklart ett lidande 

för den enskilda individen (Tranquist, 2005, s. 21). De sjukdomar som vanligtvis drabbar 

överviktiga är hjärtsjukdomar, typ 2-diabetes (åldersdiabetes) och ledsjukdomar (Gyntelberg 

& Suadicani, 2004, s. 137). Ju tidigare barn utvecklar fetma desto allvarligare är det och 

risken att man får någon av dessa sjukdomar vid vuxen ålder ökar markant. Om man är fet i 

20-årsåldern går i genomsnitt 13 år av ens liv förlorat (Vårdfacket, 2005, s.8). 

 

Bristande rörelse för barn i uppväxtåren riskerar inte bara att påverka deras fysiska utveckling 

negativt utan också deras sociala utveckling, då dessa barn inte orkar deltaga i de övriga 

barnens ofta rörliga lekar. Detta kan då lätt leda till exempelvis mobbing (Folkhälsoinstitutet, 

1996, s. 19). 

2.4 Kost 

Matvanorna i dagens samhälle har förändrats till en allt större konsumtion av energitäta och 

näringsfattiga livsmedel och drycker. Detta har i sin tur ersatt den mer hälsosamma kosten 

bestående av frukt och grönsaker (Tranquist, 2005, s.21).  

 

Förskolan och barnens föräldrar bör vara medvetna om att det även tidigt skapas en kostvana 

hos barn. Det är nämligen i förskoleåldern som attityderna till mat skapas (Hälsomålet, 2006). 

Därför är det viktigt att inte alltid förknippa fest och fredagsmys med sockerprodukter. I 

dagens samhälle finns det många sockerfällor som förskolan måste hjälpa föräldrarna att 

uppmärksamma. Det är framför allt den maten som barnen äter till mellanmål och frukost som 

innehåller mer socker än vad de flesta tror (Forskning & hälsa, 2004, s. 8 ). Frukosten är en av 
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dagens viktigaste mål och bör innehålla ungefär 25 procent av det totala näringsintaget under 

dagen. Eftersom en stor del av dagens barn hoppar över denna måltid är det viktigt att belysa 

frukostens roll både för barnen själva och för föräldrarna. Om vanan att äta en riktig frukost 

läggs redan i förskoleåldern fortsätter barnen lättare med det när de blir äldre (Nordlund, 

Rolander & Larsson, 1997, s. 27). Resten av dagens måltider bör ha en bestämd 

regelbundenhet (Leijonhufvud & Trägårdh-Lunneryd, 2005, s. 41). 

 

Något som anses väldigt oroväckande är ökningen av barns läsk- och godiskonsumtion. En 

undersökning angående barns kostvanor som gjorts av Livsmedelsverket visar att barn från 

och med fyra års ålder i genomsnitt dricker två deciliter läsk om dagen, och äter godis tre till 

fem dagar i veckan. 13 procent av barnen åt godis varje dag (Ennart, 2006). Denna ökning 

måste både pedagoger och föräldrar bli medvetna om och barnen ska istället uppmuntras att 

äta nyttigare kost såsom frukt, grönsaker och liknande (Elmehed, 2005, s. 60).  

 

Eftersom många barn äter fler måltider i förskolan än vad de gör hemma är det angeläget att 

det även här serveras hälsosam mat. Om barnen får bra matvanor redan under sina första år är 

det mer troligt att de gör bra matval senare i livet (Hälsomålet, 2006).  

 

Sammanfattningsvis är det alltså viktigt både när det gäller fysisk aktivitet och kost att både 

föräldrar och pedagoger får en ökad medvetenhet (Danielsson & Janson, 2003, s. 145-146), 

eftersom mat tillsammans med lek och rörelse bidrar till att motverka övervikt hos barn 

(Hälsomålet, 2006).  

2.5 Föräldrar 

Då föräldrar är barnens förebilder är det av stor betydelse att de också är fysiskt aktiva och 

tänker på sin kost. Detta är ett gemensamt arbete för hela familjen, och inte bara för de yngre 

barnen (Elmehed, 2005, s. 59). Det är en nödvändighet att familjens vardagsvanor förbättras 

genom bra mat och motionsvanor (Leijonhufvud & Trägårdh-Lunneryd, 2005, s. 40-41). Alla 

föräldrar bör bli medvetna om detta och ta sig tid till att göra hälsosam mat och själva 

motionera regelbundet. Det är viktigt eftersom vanorna förs över till barnen vid tidig ålder 

(Elmehed, 2005, s. 59).  Det är dessa grundläggande vanor som får störst betydelse för 

barnens hälsa, nu och i framtiden (Leijonhufvud & Trägårdh-Lunneryd, 2005, s. 40-41). Då 

barn nuförtiden oftast har tillgång till både TV- och dataspel bör föräldrarna även tidsbegränsa 
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denna användning och istället uppmuntra till spontan lek där föräldrarna också deltar i den 

utsträckning det går (Elmehed, 2005, s. 59).  

 

I dagens stressade samhälle är det viktigt att föräldrarna inte överför stressen på sina barn. Det 

kan exempelvis göras genom att ge barnen den tid på morgonen som krävs för att de ska 

kunna äta frukost i lugn och ro, och sedan även kunna ta sig till förskolan utan att känna 

stress. Det är även fördelaktigt om föräldrarna och barnen försöker att cykla eller gå till 

dagens aktiviteter om detta är möjligt. För att kunna förebygga den ökade övervikten hos barn 

är det av stor betydelse att föräldrar hela tiden hjälper barnen i deras vardag (Axelsson-

Landberg m.fl., s. 30-31). Om barnet redan är överviktigt gäller det att föräldrarna tar tag i 

detta så tidigt som möjligt, dock inte genom att de ska försöka banta bort övervikten utan 

genom att skapa bra mat- och motionsvanor i familjen. Det gynnar i sin tur en sund 

viktnedgång och ett fortsatt välmående för alla berörda (Leijonhufvud & Trägårdh-Lunneryd, 

2005, s. 40). 

2.6 Pedagoger 

Även pedagogerna i förskolan och i skolan är förebilder för de yngre barnen. Det är därför 

viktigt att de också agerar på ett hälsofrämjande sätt (Elmehed, 2005, s.59). Barn och 

ungdomar skall vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter per dag, enligt Livsmedelsverkets 

rekommendationer. Eftersom många barn tillbringar en stor del av sin tid inom barnomsorgen, 

och det är pedagogerna som är utbildade inom detta, är det här vi ska försöka få in så mycket 

fysisk aktivitet som möjligt. Det är en viktig del i arbetet för att hjälpa barnen så bra vi kan 

inför deras framtida liv (Livsmedelsverket, 2005). Som vuxna förebilder bör pedagogerna 

deltaga i barnens aktiviteter i så stor utsträckning som möjligt, detta för att lära barnen de 

olika lekregler som finns och ge möjligheten att bjuda in alla barn i aktiviteterna (Elmehed, 

2005, s. 59). 

 

I allt arbete med fysisk aktivitet skall ledaren ha en grundläggande kunskap om barnens 

anatomiska och fysiologiska principer. Det är viktigt för att på bästa sätt aktivera barnen utan 

att det blir några skador (Nordlund m.fl., 1997, s. 17). Även planeringen av fysisk aktivitet 

bygger på att denna kunskap finns hos ledaren, så att det blir en bra kvalitet på aktiviteten 

(Ericsson, 2006, s. 39).  Fortbildning för personalen på förskolan är ett effektivt sätt att 

utveckla förskolans verksamhet och samtidigt ge personalen möjligheter till egen fördjupning 
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och vidareutveckling. Det bör även erbjudas handledning för pedagogerna av såväl 

föreståndaren och erfarna kollegor (Socialstyrelsen, 1987, s. 73). 

 

När det gäller barnens kost bör förskolan ta på sig ett ansvar för att informera föräldrarna om 

vad som är nyttigt respektive onyttigt. Då pedagogerna givetvis inte kan ta på sig ett för stort 

ansvar i denna fråga kan det vara en god hjälp att hänvisa föräldrarna till exempelvis 

Livsmedelsverket som har utformat riktlinjer för barnens måltider (Elmehed, 2005, s. 60). 

2.7 Utomhusmiljön på förskolan 

Barnens arbetsmiljö är utöver lokalerna de dagligen vistas i även uterummet, med gården, lek- 

och idrottsplatsen samt närområdet. Det är därför nödvändigt att utomhusmiljön är estetiskt 

tilltalande och har en pedagogisk utformning, som tillfredsställer barnens aktivitetsbehov 

(Nordlund m.fl. 1997, s. 37). I Läroplanen för förskolan, Lpfö98 går följande att läsa: 

 

”Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 7).    

 

En studie från Centrum för folkhälsa som handlar om förskolemiljöer och barns hälsa, visar 

att barn rör sig mer om de har tillgång till mycket träd och buskar på stora kuperade ytor 

(Centrum för folkhälsa, 2006). Det är även ett bra sätt att använda sig av träden och buskarna 

på förskolegården i arbetet med natur och ekologi. Barnen tycker att det är spännande att 

plocka bär och följa olika insekter (Hauffman, 1998, s. 9). Utevistelsen ska vara stimulerande 

och utveckla barnens grovmotorik och balans. Det kan göras genom att exempelvis bygga en 

motorikbana på gården. På banan ska det gå att krypa, åla, hoppa och balansera så att barnen 

får använda sig av hela kroppen, och även lära sig att ha kontroll över hela sin kropp vid tidig 

ålder (Claesdotter, 2006, s. 34-35). Det är nödvändigt att barnen går igenom alla de olika 

stadier i den motoriska utvecklingen: ligga, rulla, åla, krypa, stå, gå och springa 

(Folkhälsoinstitutet, 1996; Elmehed, 2005, s. 59). Barnen får då chans att öva upp sin 

behärskning av armar och ben, balans och samordning av rörelse. De måste i sin lek även få 

möjlighet att träna den egna kroppens förmåga för att känna säkerhet och trygghet i sig själva 

(Folkhälsoinstitutet, 1996, s. 64). Istället för att köpa färdiga bord och stolar att ha utomhus är 

det både billigare och roligare för barnen om man använder sig av exempelvis stubbar och 

stenar till detta (Hauffman, 1998, s. 9).  
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Utemiljön på förskolor har en betydande roll i arbetet med detta då denna yta stimulerar till 

rörelse och på så sätt ökar barnens fysiska aktivitet tidigt (Centrum för folkhälsa, 2006). I 

denna miljö är det en självklarhet för barnen att klättra, springa, klänga och röra på sig 

(Hauffman, 1998, s. 9). 

2.8 Motorik  

Det är förskolans plikt att ge barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet, då de under olika 

rörelselekar utvecklar och skapar sin motorik (Grindberg & Langlo Jagtöien, 2000, s. 15). 

Enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö98 skall pedagogerna sträva efter: 

 

”Att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 

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

(Utbildningsdepartementet, s. 9). 

 

 Barn tränar sin motorik och sina sociala färdigheter när de får möjligheten att göra dessa 

olika rörelseövningar. Pedagogerna i förskolan ska så mycket som möjligt uppmuntra barnen 

till att göra olika rörelseprogram på ett sådant sätt att de tycker att det är roligt (Elmehed, 

2005, s. 58-59). Detta är en konsekvens av att barn har ett behov av rörelse, och att vi hela 

tiden blir mer uppmärksamma på hur grundläggande en allsidig rörelseerfarenhet är för 

barnets totala utveckling (Grindberg & Langlo Jagtöien, 2000, s. 15). Det är viktigt att tänka 

på att inte ha med för svåra rörelsemönster eller att ha med övningar som inte alla barnen 

klarar av. Detta för att inte ett enskilt barn ska känna sig utpekat och dåligt för att han/hon inte 

klarar av övningen (Elmehed, 2005, s. 58-59).  

 

Barn som växer måste få röra på sig för att lära sig att behärska sina armar och ben, sin balans 

och samordning av rörelser. Det är viktigt att barnen tränar på detta under sin uppväxt för att 

träna sin kropp och kroppsuppfattning, och på så sätt få en god förståelse för den egna 

kroppen och ett stärkt självförtroende (Socialstyrelsen, 1987, s. 35). Att barn får bra motoriska 

kunskaper är viktigt för att barnen skall kunna delta i olika lekar och utveckla sina finslipade 

rörelser som de annars går miste om att lära sig (Folkhälsoinstitutet, 1996, s. 18). Det har även 

visat sig i olika projekt rörande ökad motorisk träning vilken stor betydelse motoriken kan ha 

för barnens begreppsutveckling, rumsuppfattning och koncentrationsförmåga (Nordlund m.fl. 

1997, s. 14). Barn som rör sig mycket och lär sig att styra sin kropp i fysiska aktiviteter 

påverkar sin kognitiva utveckling på ett positivt sätt (Ericsson, 2006, s. 39).  
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Ett citat som på ett bra sätt kopplar samman ovanstående text går att läsa i Nordlund m.fl. 

1997, s. 15: ”Barnet måste först lära sig med kroppen för att senare kunna lära sig med 

huvudet”  

2.9 Vanor som ger ett hälsosamt liv  

Det är oftast små förändringar i vardagsvanorna som fungerar på lång sikt. De här vanorna 

bör både föräldrar och pedagoger uppmärksamma då det är dessa som har störst betydelse för 

barnets viktutveckling. När man börjar ändra på något av nedanstående till det bättre i sin och 

barnets vardag kommer det att påverka hela familjen positivt (Leijonhufvud & Trägårdh-

Lunneryd, 2005, s. 40-41).  

 

Matrisen nedan tar upp olika exempel på vardagsvanor som lätt kan förändras för ett 

hälsosammare liv. 

    

Ohälsosamma vanor Hälsosamma vanor 

• äter lite eller ingenting till frukost 

• blir skjutsad till/från förskolan 

• gärna stillasittande lekar 

• ogärna med på gymnastiken 

• blir uppmuntrad med mat, bullar eller godis 

• dricker söta drycker varje dag 

• äter godis flera gånger i veckan 

• får sitta under obegränsad tid framför TV:n och 

datorn under sin fritid 

• äter på oregelbundna tider, och gärna småäter 

• äter en bra frukost 

• cyklar eller går till/från förskolan 

• går runt, hoppar och klättrar i leken 

• är med på gymnastiken med glädje 

• blir uppmuntrade, men inte med mat 

• dricker vatten och mjölk till vardags  

• har en godisdag i veckan 

• har regler för tiden de får sitta framför TV:n och 

datorn under sin fritid 

• äter regelbundna måltider 

(Leijonhufvud & Trägårdh-Lunneryd, 2005, s. 41) 
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Slutligen är det en utmaning för förskolan, skolan, idrottsverksamheten och föräldrarna att 

tillsammans motverka den ökade fetman hos barn och unga (Ericsson, 2006, s. 40). 

 

”En frisk sjö kan vara frisk om det finns 

både tillflöde och utflöde. 

Vatten i rörelse är friskt vatten. 

En vattenpuss med stillastående vatten 

blir med tiden unken. 

Allt som lever och växer består 

till största delen av vatten.  

Vi människor också. 

När vi människor rör på oss sjuder, 

forsar och porlar det i våra cellvrår –  

precis som vattnet forsar i vårbäcken. 

Den ökade cirkulationen ger oss  

ökat välbefinnande. 

Rörelse är liv.”  

(Hamberg, 2004, s. 3) 
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3. Metod 

I detta kapitel går vi igenom vilken metod som har använts och hur vi har gått tillväga för att 

undersöka våra frågeställningar. Vi behandlar även frågan om hur urvalet av försökspersoner 

har gått till och hur materialsamlingen gått tillväga. 

3.1 Urval 

Vi valde på ett slumpmässigt sätt ut tre förskolor i närområdet. Detta gjorde vi genom att slå 

upp alla kommunala förskolor i en kommun i västra Sverige och utefter denna lista 

kontaktade vi tre av dem. Vi valde även ut en idrottsförskola i sydöstra Sverige då vi ansåg att 

denna förskola hade kommit långt i sitt hälsofrämjande arbete. Två personer på varje förskola 

blev intervjuade, sammanlagt består alltså arbetet av fyra olika förskolor med åtta intervjuer 

av pedagoger. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Metoden som arbetet bygger på är kvalitativa intervjuer. Vi valde detta för att kunna göra 

jämförelser mellan förskolor, där vi fokuserade på deras hälsofrämjande arbete. Då vi strävar 

efter att klarlägga en förståelse för hur de olika förskolorna arbetar med detta ansåg vi denna 

metod vara den rätta (Trost, 1997, s. 10-16). För att erhålla ett så verklighetstroget resultat 

som möjligt utifrån kontakten med förskolorna valdes personliga intervjuer, detta för att 

begreppet hälsofrämjande arbete är väldigt brett. Genom kvalitativa intervjuer ges 

möjligheten att förklara begrepp och frågor som kan uppfattas som oklara. Svaren som ges 

innehåller även en större mängd information, när de som blir intervjuade får möjlighet att 

prata fritt (Trost, 1997, s. 7). 

 

För att utforska hur förskolegårdarna var uppbyggda kompletterades de kvalitativa 

intervjuerna med observationer, som bestod av rundvandringar på respektive förskola.  

 

Enkäter och telefonintervjuer valdes bort, då dessa inte är lämpliga för djupgående svar 

(Trost, 1997, s. 23).  Enkätundersökningar har även låg svarsfrekvens och en lång responstid, 

då förskolepersonal inte alltid tar sig den tid som krävs för att svara på enkäter. På grund av 

tidsramarna för arbetet valdes denna metod bort (Trost, 2001, s. 103). Då det inte fanns något 

distansproblem med de förskolor som valts ut och några av frågorna var komplexa valdes 

även telefonintervjun bort. 
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Områdena som behandlas under intervjuerna tar upp bland annat ämnen som kost, fysisk 

aktivitet och hur föräldrar och pedagoger samarbetar. Detta för att få fram skillnader mellan 

de olika förskolorna för att sedan kunna genomföra en översiktlig jämförelse dem emellan. En 

intervjuguide över samtliga frågor kan ses i bilaga 1.  

3.3 Procedur 

Förberedelserna inför intervjuerna inleddes med att söka efter lämplig litteratur och artiklar. 

Sökningarna gjordes genom besök på bibliotek där databaser användes och Internet. 

Intervjufrågor förbereddes på så sätt att det gjordes upp olika frågeområden som gynnar 

innehållsrika svar, därför finns det inte något förbestämt frågeformulär. Detta för att låta den 

intervjuade styra ordningsföljden i samtalet. Frågeområdena är inte så många utan tar istället 

upp stora områden och kan tas upp i vilken ordning som helst (Trost, 1997, s. 47). Följdfrågor 

till varje frågeområde förbereddes också. Dessa frågor ställdes om det visade sig att det inte 

berördes under de olika områdena.  De områden som valts ut visade sig att fungera bra då en 

provintervju genomfördes innan de intervjuer som ingår i undersökningen gjordes.  

 

Intervjuerna genomfördes individuellt med de olika pedagogerna. Varje intervju inleddes med 

en öppen fråga där den intervjuade fick möjlighet att fritt berätta vad ett hälsofrämjande 

arbete betydde för just den förskolan. Detta för att skapa en så avslappnad situation som 

möjligt (Trost, 1997, s. 60). Kontakten med de olika förskolorna togs via telefon och datum 

och plats bestämdes utifrån vad som kändes tryggt för förskolepersonalen (Trost, 1997, s. 42 

och 57). Personalen fick även veta hur lång tid intervjun beräknades ta, vilket var 30-45 

minuter. De informerades samtidigt om att allt material skulle behandlas anonymt. 

 

Alla intervjuer genomfördes med hjälp av en diktafon, för att intervjuaren inte skulle behöva 

vara upptagen av att anteckna och samtidigt kunna låta den intervjuade samtala i den takt som 

passade henne. Det var även en fördel att kunna bearbeta intervjun i efterhand (Trost, 1997, s. 

50-51). 

 

Observationerna genomfördes på så sätt att vi gick runt på förskolegårdarna utan någon 

personal med oss. Detta valdes för att inte bli påverkade av personalens åsikter angående 

utformningen av gårdarna under tiden vi observerade dessa. Vi utformade en karta över 
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uppbyggnaden och vilka utmaningar som erbjöds för barnen, exempelvis motorikbanor, stora 

stenar, klätterställningar och liknande.  

3.4 Databearbetning 

Analysarbetet inleddes med att lyssna på de inspelade intervjuerna. Efter den första 

avlyssningen lyssnade vi ännu en gång på intervjuerna för att samtidigt dokumentera det som 

var relevant för arbetet skriftligt. Detta för att underlätta den fortsatta bearbetningen. 

Informationen som nu var nedskriven på papper delades upp under olika rubriker varje 

förskola för sig så som kost, rörelse, pedagoger, föräldrar, utomhusmiljö och utflykter. Detta 

användes sedan för att på ett enkelt sätt göra jämförelser mellan de olika förskolorna. 

 

Under avsnittet utomhusmiljö använder vi oss av observationsmaterialet, för att göra en 

jämförelse de olika förskolegårdarna emellan. Här valde vi att använda oss av enklare 

observationer då det är svårt att få en inblick i hur något är uppbyggt utan att se det med egna 

ögon. 

 

 För att läsaren ska få en enkel överblick över likheter såväl som skillnader förskolorna 

emellan gjordes en matris för varje område, där förskolorna döptes till förskola A, B, C samt 

D. Utefter detta sammanställde vi sedan ett resultat. 
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4. Resultat och analys 

Detta kapitel inleds med en presentation av de fyra förskolorna som ingår i undersökningen. 

Resultaten presenteras sedan under olika kategorier för att det ska bli lättöverskådligt för 

läsaren. Under varje kategori går det att på ett enkelt sätt göra en jämförelse de olika 

förskolorna emellan, genom att läsa av matriserna. Här finns även våra analyser varje kategori 

för sig. Resultatavsnittet avslutas med en sammanfattande analys.  

4.1 Presentation av förskolorna 

Förskola A 

Förskolan är en kommunal idrottsförskola. Den är belägen i en kommun i sydöstra Sverige, 

med barn i åldrarna 1-5 år. Denna förskola ligger i ett industriområde med grönområden i 

närmiljön. En idrottsförskola är en förskola där idrott, lek och rörelse är en integrerad del av 

pedagogiken. Förskolorna är utformade så att detta kan försiggå hela tiden och överallt, såväl 

inne som ute på lekplatser, grönytor och idrottsanläggningar. Syftet med idrottsförskolor är att 

lägga en tidig grund för sunda levnadsvanor och att stimulera ett livslångt intresse för ett 

allsidigt utövande av rörelse, lek och idrott. En idrottsförskola ska fokusera på barns rörelse, 

motorik och kost, samt sträva efter att idrottskulturen ska bli en naturlig del av barnens liv. 

Idrottsförskolor samarbetar aktivt med närliggande idrottsföreningar, därav namnet 

idrottsförskola. Dessa förskolor härstammar från Danmark där det finns ett hundratal sådana 

förskolor. I Sverige finns det hittills tre stycken som alla ligger i sydöstra Sverige. 

 

Förskola B 

Förskolan är kommunal med barn i åldrarna 1-5 år och är placerad i västra Sverige. Denna 

förskola ligger lite avsides med mycket grönområden i sin närhet. Den har ingen speciell 

inriktning. 

 

Förskola C 

Förskolan är kommunal med barn i åldrarna 1-5 år och är placerad i västra Sverige. Denna 

förskola ligger i en lägenhet med lite grönområden i närheten. Den har ingen speciell 

inriktning, men arbetar med bland annat målet rörelse. 
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Förskola D 

Förskolan är kommunal med barn i åldrarna 1-5 år och är placerad i västra Sverige. Denna 

förskola ligger i ett bostadsområde med grönområden i närheten. Den har ingen speciell 

inriktning. 

4.2 Kost 

Frukost och mellanmål förbereddes av förskolornas kock respektive kokerska där dessa fanns 

att tillgå och serverades alltid av förskolepersonalen. På förskola C förbereddes frukost och 

mellanmål av förskolepersonalen. Denna förskola fick dock sin lunch från en närliggande 

skola. Förskola A och B fick sin lunch lagad av kocken/kokerskan som följde kommunens 

matsedel. På förskola D gjorde kokerskan en egen veckomatsedel bestående av mycket frukt 

och grönt. Hon lagade ofta mat innehållande linser, groddar och bönor vilket ansågs vara lite 

mer ovanligt. På alla förskolor arbetade personalen utifrån sina förutsättningar för att ge 

barnen så hälsosam mat som möjligt. 

 

För några år sedan bestod ofta mellanmålen av mycket sockerprodukter exempelvis kräm och 

yoghurt. Barnen fick vidare sylt och marmelad till pålägg. Detta var gemensamt för alla 

förskolor i undersökningen, men nu hade det skett en stor förändring. Förskola C hade även 

tagit bort blandningen av socker och kanel till filmjölken, och serverade nu endast kanel. På 

denna förskola lade även personalen stor vikt vid att barnen skulle äta frukt eller grönsaker till 

varje måltid. Det var inget tvång att lägga det på till exempel smörgåsen utan de fick plocka 

av det.  

 

”De får äta frukt och grönsaker hur de vill, det viktiga är att de äter det.”  (Förskolelärare, 

förskola C) 

 

På förskola D bakade kokerskan allt bröd vilket resulterade i nyttigt bröd utan dolt socker och 

konserveringsmedel. Förskola B var den enda förskola som regelbundet serverade onödigt 

socker i form av chokladmjölk. 

 

Förskola C som fick sin lunch från närliggande skola hade ingen chans att påverka vad som 

serverades på förskolan. Förskola A och B som hade egen kock/kokerska valde att följa 

kommunens matsedel men försökte då laga maten så hälsosamt som möjligt. Förskola A 

påverkade vad som skulle finnas på matsedeln med hjälp av ett matråd som bestod av 
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kockar/kokerskor och förskollärare från de olika förskolorna. De använde sig även av 

ekologiska råvaror i så stor utsträckning som möjligt. Förskola D lät sin kokerska själv 

bestämma vad som skulle finnas på veckomatsedeln och personalen förklarade att hon var 

väldigt kostmedveten. 

 

Gällande glass och godis på de olika förskolorna skiljde det sig inte avsevärt. Alla förskolor 

hade valt att ta bort det som kallades fredagsmys och som tidigare bestod av att barnen fick 

antingen bullar och saft eller glass varje fredag. De hade nu ersatt detta med att enbart servera 

glass vid barnens födelsedagar om föräldrarna själva ville stå för detta. Förskola C skiljde sig 

dock genom att slå ihop födelsedagsfirandet till en gång i månaden och på så sätt aldrig 

servera glass mer än en gång per månad. Personalen på denna förskola försökte även få 

föräldrarna att istället för glass bjuda på lite annorlunda frukter och fruktsallader. Det var 

detta personalen själva försökte bjuda på vid olika högtider. Detta var dock den enda förskola 

som tillät godis två gånger om året, vid jul och påsk. 

 

Sammanfattningsvis var alla förskolor överens om att det har skett en stor förändring hos 

föräldrar och samhället i stort när det handlar om ett hälsomedvetet tänkande. Inom förskolan 

har det skett en märkbar förändring när det gäller medvetenhet angående kosten och de dolda 

sockerfällorna, enligt personalen. 

 

Förskola A Förskola B Förskola C Förskola D 

• egen kokerska 

• endast glass vid 

födelsedag 

• tagit bort godis 

• minskat söta 

mellanmål 

• ekologisk mat 

• matråd 

• egen kock 

• endast glass vid 

födelsedag 

• tagit bort godis 

• minskat söta 

mellanmål 

• mat från skola 

• glass 1g/mån 

• godis 2 ggr/år 

• minskat söta 

mellanmål 

• egen kokerska 

• endast glass vid 

födelsedag 

• tagit bort godis 

• lite socker i kosten 

• hembakat bröd 

Sammanfattning kost 

 

Även vi tyckte oss kunna se en stor förändring inom kosten på förskolan. Så sent som för tre 

år sedan vid vår första VFU bestod fredagsmyset av glass eller saft och bullar. Det var när det 

gäller detta vi kunde se störst förändring. Detta är ett positivt steg enligt oss då detta istället 

har ersatts med frukt och bär. Då de flesta förskolor i undersökningen hade en egen kock eller 
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kokerska så kunde dessa reglera sockerintaget på ett annat sätt än på den förskolan som fick 

maten från skolan. Det ultimata hade vi tyckt vara att ha det som på förskola D, då de inte 

följde kommunens matsedel utan hade en egen. Då har man störst chans att kunna påverka 

maten till det bättre, vilket denna kokerska utnyttjade på ett bra sätt. Det är viktigt att barnen 

lär sig tycka om frukt och grönsaker, om man följer hur förskola C gör med detta tror vi att 

det lönar sig i längden, då barnen inte blir tvingade i det utan får äta det hur de vill. Det mest 

betydelsefulla här är att barnen får i sig det, inte på vilket sätt. Då anser vi att barnen lättare 

kommer koppla ihop frukten och grönsakerna med något positivt och roligt att äta. 

4.3 Föräldrar 

Förskolepersonalen på alla förskolor i undersökningen poängterade att föräldrarna har blivit 

mer medvetna om barnens hälsa de senaste åren. Engagemanget från föräldrarna skiljde sig 

dock förskolorna emellan. På förskola B hade det kommit påtryckningar från föräldrarna att 

sötsakerna skulle minskas genom att bland annat byta ut saften mot mjölk eller vatten, vilket 

resulterade i att detta genomfördes.  

 

”Vi har märkt en stor skillnad på föräldrarna de senaste åren, alla har blivit mer medvetna om 

kosten och några föräldrar tyckte att exempelvis saften kunde bytas ut mot något bättre 

alternativ.” (Förskolelärare, förskola B) 

 

På förskola A var föräldrakontakten mycket god. Där hade föräldrarna ett föräldraråd, 

bestående av både personal och föräldrar, där bland annat förslaget om ekologisk mat 

uppstod. Det anordnades även en fixardag per år då föräldrarna, personalen och barnen var 

delaktiga i upprustningen av förskolans utemiljö. På denna förskola erbjöds även regelbundna 

föreläsningar där både föräldrar och personal var välkomna, för att lära sig mer inom ämnet 

hälsa. Detta stämmer väl överens med föräldrarådets motto: "Den som slutar att bli bättre 

slutar att bli bra"  

 

Fastän denna medvetenhet fanns hos föräldrarna körde majoriteten av dem barnen till 

förskolan. På förskola D blev barnen även burna från parkeringen in på förskolan, detta för att 

spara så mycket tid som möjligt för föräldrarna, enligt personalen. På förskola C var det dock 

bara hälften av barnen som blev körda till förskolan. Den resterande hälften gick eller cyklade 

med sina föräldrar.  
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Förskola A Förskola B Förskola C Förskola D 

• kör barnen till 

förskolan 

• fixardag 

• föräldraråd 

• föreläsningar 

• de flesta kör barnen 

till förskolan 

• förslag på mellanmål 

 

• hälften kör barnen till 

förskolan 

• kör barnen till 

förskolan 

• många bär barnen 

Sammanfattning föräldrar 

 
Som har konstaterats ovan fanns det en brist i föräldraengagemang på de flesta av förskolorna 

i undersökningen, när det handlar om det hälsofrämjande arbetet. Som man kan se på förskola 

A där kontakten med föräldrarna är mycket god gynnar det hela förskolan, bland annat genom 

att föräldrar och pedagoger arbetar mot ett gemensamt mål där barnens hälsa sätts främst. 

Förskolan fick även mycket hjälp av föräldrarna genom både föräldrarådet och de 

gemensamma fixardagarna. Detta samarbete med föräldrarna tror vi enbart är positivt och när 

föräldrarna får vara delaktiga i barnens vardag tror vi att de känner att de får ett större 

inflytande. Det visar sig dock att de flesta barnen blev körda till förskolan. Detta tror vi är 

svårt att påverka då många är stressade på morgonen och släpper av barnen på vägen till 

jobbet. Slutsatsen vi drar av föräldrars medverkan är att det oftast är positivt och att det ger 

föräldrarna ett större inflytande. 

4.4 Pedagoger 

De flesta förskolorna i undersökningen hade inte något samarbete med föräldrarna när det 

handlade om det hälsofrämjande arbetet med inriktning mot kosten och den fysiska 

aktiviteten. Pedagogerna gav ingen information till föräldrarna angående exempelvis vikten 

av att äta hälsosam kost och att röra på sig. På förskola B ansåg pedagogerna att det inte var 

deras uppgift att informera föräldrarna om detta, utan att föräldrarna borde ta ett eget ansvar i 

dessa frågor.  

 

”Vi tycker inte att det ingår i våra arbetsuppgifter att informera om vad som är nyttigt 

respektive onyttigt att äta eller liknande för föräldrarna.” (Förskolelärare, förskola B) 

 

På förskola D hade pedagogerna åsikter om att föräldrarna bar sina barn för mycket och inte 

lät de gå själva. Detta var dock inget de tyckte att de hade befogenhet över att tala om för 

dem. Alla förskolor märkte problemen med det stressade samhället då den övervägande delen 

av föräldrarna körde sina barn fram och tillbaka till förskolan. Detta berodde också mycket på 



   23 

förskolornas läge och att föräldrarna stannade och lämnade av barnen på vägen till sitt arbete. 

I denna fråga var förskola C den som urskiljde sig mest. Där promenerade eller cyklade 

ungefär hälften av föräldrarna tillsammans med barnen till förskolan.  

 

Förskolan som skiljde sig mest från de övriga i undersökningen angående kontakten med 

föräldrarna var förskola A. Här var föräldrakontakten mycket god, vilket visade sig bland 

annat genom att föräldrarna var välkomna på olika föreläsningar och att de var involverade i 

ett föräldraråd som nämndes i föregående kapitel. 

 

När det gäller fortbildning ansåg förskola A att detta var en väldigt viktig del i verksamheten. 

De gick olika kurser, för tillfället med inriktning mot fysisk aktivitet. På dessa kurser fick 

pedagogerna upp ögonen för nya aktiviteter de kunde genomföra tillsammans med barnen. 

Detta ansågs väldigt betydelsefullt eftersom pedagogerna lätt efter några år fastnar i gamla 

rutiner. De ansåg att detta var en värdefull del i yrket då de påpekade att vanor för livet läggs 

vid tidig ålder.  

 

”Vi bör lägga grunden för barnens vanor tidigt.” (Förskolelärare, förskola A) 

 

Detta poängterade även förskola B som även de ansåg att fortbildning var bra för att kunna 

utvecklas vidare i sitt arbete. De hade dock inte resurser att genomföra detta i lika stor 

utsträckning som förskola A. 

 

Alla förskolor utom förskola C i undersökningen tyckte det var viktigt att vara förebilder för 

barnen genom att vara delaktiga i de pedagogstyrda aktiviteterna under dagen. Dessa tre 

förskolor lät naturligtvis även barnen få tid till fri lek varje dag där pedagogerna inte var 

aktivt deltagande. Vid behov under den fria leken eller om något barn behövde hjälp med att 

tolka lekreglerna så gick pedagogerna in i leken och hjälpte till. Förskola C hade dock få 

styrda aktiviteter där pedagogerna var delaktiga. De ansåg att det var viktigare att ge barnen 

utrymme och tid för att utvecklas i sin egen lek i gemenskap med kompisarna. Pedagogerna 

på denna förskola observerade givetvis även dem leken och gick in vid behov. De påpekade 

dock att detta skedde efter att barnen själva hade försökt reda ut problemet. 
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Förskola A Förskola B Förskola C Förskola D 

• mkt samarbete med 

föräldrar 

• är delaktiga i barnens 

lek 

• mkt fortbildning 

• ingen information till 

föräldrarna 

• är delaktiga i barnens 

lek 

• fortbildning 

• ingen information till 

föräldrarna 

• ej delaktiga i barnens 

lek 

• ingen information till 

föräldrarna 

• är delaktiga i barnens 

lek 

Sammanfattning pedagoger 

 
Det hälsofrämjande arbetet anser vi kan underlättas på förskolorna genom att ha ett bra 

samarbete föräldrar och pedagoger emellan. Det är därför viktigt att pedagogerna informerar 

föräldrarna regelbundet angående frågor som rör kost och fysisk aktivitet. Föräldrarna bör 

även bli erbjudna att få deltaga vid olika föreläsningar och liknande, i den utsträckning det går 

att genomföra. Då detta visade sig fungera bra på förskola A ska det inte vara en omöjlighet 

på andra förskolor. Precis som Elmehed (2005, s. 59) påpekar tycker även vi att vuxna är 

förebilder för barnen. Alltså bör pedagogerna deltaga i barnens aktiviteter i så stor 

utsträckning som möjligt, detta för att lära barnen de olika lekregler som finns och ge 

möjligheten att bjuda in alla barn i aktiviteterna. Självklart tycker vi även att barnen behöver 

leka själva utan att de vuxna lägger sig i. Dock är det viktigt att göra både och, så att 

variationen mellan lekarna blir större. Vi anser att både föräldrar och pedagoger bör vara 

medvetna om hur viktiga dessa frågor är, och i viss mån ta ett större ansvar för sin egen del i 

detta arbete. För att ge pedagogerna på förskolorna regelbunden uppdatering inom det 

hälsofrämjande arbetet tycker vi att alla ska erbjudas fortbildning minst en gång per termin. 

Detta tror vi behövs för att inte fastna i sina tankegångar utan hela tiden utvecklas och 

stimuleras. 

4.5 Rörelse 

Majoriteten av förskolorna i undersökningen hade tillgång till egen gymnastiksal/lekhall. 

Dessa utnyttjades dock olika från förskola till förskola. På förskola A och B hade de scheman 

för vilken avdelning som fick använda salen. Genom detta var alla barn garanterade att få vara 

där minst en gång i veckan. På förskola D hade de också en egen lekhall med bra redskap för 

gymnastik. Denna användes dock sällan till detta ändamål utan hade blivit en extra matsal för 

att det skulle vara färre barn i rummen vid måltiderna. På förskola C hade de ingen egen 

lekhall, de försökte däremot att få tillgång till den närliggande skolans gymnastiksal utan 

framgång. De hade därför ingen möjlighet till att ha regelbunden gymnastik vilket de var 
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ledsna för. För att kompensera detta försökte de använda sig av rörelse i utomhusmiljön så 

gott det gick.  Förskola A och B försökte också ta chansen att vara ute så mycket som möjligt. 

 

”Det är svårt att ha gymnastik regelbundet när vi inte har någon gymnastiksal, men barnen rör 

ju ändå på sig i sina lekar.” (Förskolelärare, förskola C) 

 

Förskola A skiljde sig från mängden även här. Detta beroende på att den är en idrottsförskola. 

Utöver den schemalagda gymnastiken fick barnen träffa ledare från olika idrottsföreningar 

och testa deras aktiviteter en gång i veckan. Det barnen hade möjlighet att pröva var bland 

annat aerobics, fotboll, judo och gymnastik. Detta fångade alla barnens intressen då det var 

olika aktiviteter. Det gynnade även idrottsföreningarna på så sätt att detta samarbete ledde till 

att fler medlemmar värvades. 

 

Förskola A Förskola B Förskola C Förskola D 

• gymnastik 1g/v på 

förskolan 

• gymnastik 1g/v med 

idr.förening 

• egen ”gympasal” 

• gymnastik 1g/v på 

förskolan 

• egen ”gympasal” 

• ingen utsatt 

gymnastik 

• ingen tillgång till 

”gympasal” 

• ingen utsatt 

gymnastik 

• egen ”gympasal” 

Sammanfattning rörelse 
 
Som visas ovan är det enkelt att intressera barnen för idrott vid låg ålder. Detta har förskola A 

anammat, genom att ha ett aktivt samarbete med olika idrottsföreningar. Vi anser att både 

förskolorna och idrottsföreningarna i Sverige skulle vinna på ett sådant här samarbete. 

Idrottsföreningarna kan lättare värva fler medlemmar på detta sätt och förskolan vinner på det 

genom att låta barnen röra på sig med hjälp av annan personal. Detta är betydelsefullt då 

barnen tidigt får upp ögonen för idrottsverksamheten och lättare kan hitta det som passar just 

dem. Barnen slussas även tidigt in i föreningslivet vilket vi anser som en viktig del för att få 

barnen till ett fortsatt aktivt liv. Då de flesta av förskolorna faktiskt hade tillgång till en väl 

fungerande gymnastiksal anser vi att denna bör utnyttjas till mer rörelseaktiviteter. Istället för 

att ha gymnastiklektioner en gång i veckan tycker vi att det relativt lätt skulle gå att använda 

salen en liten stund varje dag till olika rörelseaktiviteter. Då det är så att alla förskolor inte har 

tillgång till en egen gymnastiksal förstår vi problematiken runt detta. Det utesluter dock inte 

användandet av uterummet som en ”gymnastiksal” enligt oss.  
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4.6 Utomhusmiljö 

I detta kapitel fortsätter vi med begreppet rörelse dock handlar det om rörelse utomhus. 

 

Förskolegårdarna skiljde sig avsevärt åt i både storlek och utformning. Alla förskolor i 

undersökningen utom förskola C hade tillgång till en stor gård. Förskola C hade dock en kulle 

med en liten skog på precis bredvid förskolegården där de äldsta barnen fick leka själva två 

och två. Barnen som var 1-4 år gamla fick endast vistas där tillsammans med pedagoger. 

Förskolegården på förskola D var stor men utnyttjades inte då den var väldigt tom och endast 

hade ett fåtal gungor. Det fanns dock många planterade träd på en viss yta av gården. Förskola 

A och B hade också många träd men dessa var utplacerade över hela gårdarna. Här fanns det 

även buskar för barnen att leka i. 

 

De gemensamma redskapen som fanns på förskolegårdarna A, B och C var gungor, 

klätterställning och sandlådor. Förskola A och B hade mycket som utmanade barnen på sina 

gårdar, såsom stora stenar som barnen kunde hoppa och klättra på och balansbanor gjorda av 

däck, fallande träd eller stubbar. Detta saknades helt på förskolegårdarna C och D. Förskola C 

skulle dock flytta till en annan större lokal framöver, och i arbetet med att konstruera den 

förskolegården på ett så tillfredsställande sätt som möjligt, skulle de ta kontakt med 

utepedagoger. De arbetar på så sätt att de vill inspirera och stimulera pedagoger i förskolan att 

arbeta ute med barngrupperna. De hjälper pedagogerna att se utegården och närmiljön som ett 

kompletterande rum till förskolornas innemiljö. Dessa utepedagoger är helt gratis att ta hjälp 

av i sitt arbete med att utveckla utemiljön på förskolan. 

 

Även här utmärkte sig förskola A som utöver allt ovanstående även hade en inhägnad 

fotbolls- och bandyplan där barnen själva fick bestämma när de ville vara där. Det fanns även 

en regel på förskolan som lydde att under en dag i veckan fick barnen inte använda sig av 

något färdigt lekmaterial. Personalen låste alla förråd så att barnen endast lekte med det som 

fanns på förskolegården och naturmaterial. Enligt pedagogerna så lekte barnen minst lika 

mycket om inte mer under denna dag. De hade även ett lusthus på sin förskolegård som 

användes vid högtider och som matsal när vädret tillät. Här läste pedagogerna också sagor och 

berättelser för barnen för att skapa rätt stämning. För att minska infektionsrisken bland barnen 

hade de för tio år sedan börjat med utesovrum. Det innebär att alla barnen mellan 1-3 år sover 

ute året om. De sover i ett permanent vindskydd med tak över, i sängar med varma täcken. 
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Det framkom i vår undersökning att barnen lätt aktiverade sig själva på de förskolegårdar som 

hade en estetiskt tilltalande miljö. Den enda förskola som bestod av mycket tomma ytor var 

förskola D och här var inte barnens fysiska aktivitet så hög. De gick mest omkring och tittade 

samt använde sig av gungorna. 

 

Förskola A Förskola B Förskola C Förskola D 

• stor gård 

• mkt träd och buskar 

• gungor 

• klätterställning och 

klättervägg 

• sandlådor 

• stora stenar 

• ”balansbana” 

• utesovrum 

• lusthus 

• fotbollsplan 

• stor gård 

• en del träd och 

buskar 

• gungor 

• klätterställning 

• sandlådor 

• stora stenar 

• ”balansbana” 

 

• liten gård 

• lite buskar, inga träd 

• gungor 

• liten klätterställning 

• sandlåda 

• stor/tom gård 

• mkt träd 

• gungor 

Sammanfattning utomhusmiljö 

 

För att öka den fysiska aktiviteten utomhus anser vi att förskolegårdarna ska ha en utformning 

som tilltalar barnen. Vi tycker att det är bra då det finns mycket naturmaterial såsom tunnlar 

att krypa genom, fällda träd att balansera på och stenar att hoppa på. På förskola A hade de en 

gång i veckan bara tillgång till detta material, övriga leksaker var då inlåsta. Vi tror att detta är 

ett bra sätt för att minska barnens beroende av färdiga leksaker och öka deras fantasi samt 

kreativitet. Även vi i likhet med pedagogerna på denna förskola tror att barnen leker lika bra 

om inte bättre under dessa dagar. Att göra som förskola C tänkte göra inför planerandet av 

deras nya utomhusgård, och använda sig av utepedagoger tycker vi är en utmärkt idé. Det är 

inte alltid lätt att komma på alla idéer inför ett sådant här stort arbete själv. Som antyds ovan 

blir inte barnens lek lika lustfylld om förskolegården är tom och tråkig. Som studien från 

Centrum för folkhälsa (2006) visar att barn rör på sig mer om de har tillgång till mycket träd 

och buskar på stora kuperade ytor. Detta är vi efter att ha gjort denna undersökning beredda 

att hålla med om. Vi anser även att fler förskolor kan ta efter idén med att låta barnen sova 

utomhus. På så sätt tror vi att barnen sover bättre och djupare genom att de andas in ren, frisk 

luft.   
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4.7 Utflykter 

Gemensamt för alla förskolor i undersökningen var att de regelbundet gjorde utflykter till 

olika lekplatser i närområdet. Dessa förskolor låg nära stora lekplatser med diverse 

lekmaterial, exempelvis utmanande klätterställningar och ”balansbanor”.  Förskolorna 

förflyttade sig till de olika målen genom att gå, och då ta med sig barnvagnar för de yngsta 

barnen. Emellertid skiljde det sig åt hur och hur ofta dessa vagnar användes. Förskola A och 

B utnyttjade ofta vagnarna att ha packningen i medan förskola C och D lät barnen åka största 

delen av vägen. Enligt förskola A skapades det en vana tidigt så att barnen förstod att 

vagnarna inte var till för att åka i utan att alla ska i så stor utsträckning som möjligt gå själva. 

 

Det var dock stora skillnader i hur ofta de olika förskolorna gjorde utflykter. Förskola D var 

väldigt sparsamma med utflykter. De gick iväg till en närliggande skog 2-3 gånger i månaden. 

Förskola C hade en närliggande kulle som utnyttjades regelbundet. Här fick alla barnen chans 

att vara minst en gång i veckan. De gjorde även utflykter till biblioteket och teatern, men då 

behövde de använda transport i form av bussar eller taxi. Förskola B hade ett samarbete med 

Friluftsfrämjandet åtta tillfällen varje termin. Detta kallades Knytte för de yngsta barnen och 

Mulle för de äldre. Att vara med på dessa utflykter var valfritt, då det kostade pengar att 

deltaga. Hittills hade alla föräldrar valt att betala detta så att barnen kunde vara med. På våren 

varje år åkte denna förskola på grodutflykt då barnen fick följa grodans utveckling från 

grodyngel till groda. Utflykterna var oftast i närmiljön då förskolan inte ansåg sig ha pengar 

att använda sig av buss eller dylikt. Förskola A hade minst tre utflykter per vecka. Dessa 

kunde bestå av utflykt till havet respektive skogen, en äng i närmiljön och besök på olika 

idrottsföreningar. När de gjorde utflykter till havet eller skogen som låg bredvid varandra 

hyrde de en buss. Detta gjordes en gång i veckan under hela vårterminen. Pedagogerna tyckte 

att dessa resor var väldigt utvecklande för barnen och valde därför att lägga en stor del av sina 

pengar för att kunna åka dit. Vid utflykterna till den närliggande ängen var det oftast styrda 

aktiviteter som väntade. Här fanns även tillgång till en stor fotbollsplan där barnen fick leka. 

Denna förskola fick träffa olika idrottsföreningar en gång i veckan. Om inte föreningen kom 

till dem, mynnade även detta ut i en utflykt för att ta sig till föreningen i fråga. 

 



   29 

 
Förskola A Förskola B Förskola C Förskola D 

• närliggande lekplats 

• idrottsföreningar 

• 3 ggr/v 

• gångavstånd 

• närliggande lekplats 

• Friluftsfrämjandet 

• inga bestämda tider 

• gångavstånd 

• närliggande 

lekplatser 

• närliggande kulle 

• 2-3 ggr/v 

• gångavstånd 

• närliggande 

lekplatser 

• skogen 

• 2-3 ggr/mån 

• gångavstånd 

Sammanfattning utflykter 

 
Genom denna undersökningen har det framkommit att utflykter är en central del i barnens 

vardag på förskolan. Vi anser att detta bör utnyttjas så ofta som det finns möjlighet. Förskola 

A valde att lägga en stor del av sina pengar på transporter till hav och skog, vilket gjordes en 

gång i veckan. Detta tror vi är väldigt utvecklande för barnen och de förskolor som har 

möjlighet att ta sig till havet tycker vi borde ta den. Gemensamt för alla förskolor var att de 

gick under övriga utflykter. Det som framkom var dock att två av förskolorna utnyttjade 

barnvagnar till stor del för de mindre barnen. Vi förstår att barnvagnar måste tas med vid 

utflykter då vissa av barnen är för små för att orka med att förflytta sig dessa sträckor på egen 

hand. Dock tycker vi att man ska försöka låta barnen gå så mycket som möjligt själva och 

istället beräkna att det kommer ta lite längre tid. Som förskola A påpekade tror även vi att det 

skapas en vana vid tidig ålder även här. 

4.8 Sammanfattande analys 

Som har konstaterats i detta arbete framkom det tydliga skillnader mellan de olika 

förskolorna. Det visade sig vara störst skillnader mellan idrottsförskolan och de tre 

traditionella förskolorna. En tydlig skillnad var att idrottsförskolan hade ett gott samarbete 

med olika idrottsföreningar i närområdet och en bred kontakt med föräldrarna i det 

hälsofrämjande arbetet. Alla förskolor hade å andra sidan blivit mer medvetna på senare år 

vad det gällde de dolda sockerfällorna i kosten. Bland annat hade frukost och mellanmål 

ändrats markant i sin sammansättning, detta genom att exempelvis kräm, marmelad, saft och 

andra produkter med mycket socker i nu var en ovanlighet på förskolorna. Gemensamt för alla 

förskolor var även att de hade minskat konsumtionen av glass och godis. Godis förekom 

endast på en av förskolorna och då enbart två gånger om året. Glass förekom då föräldrarna 

valde att fira sina barns födelsedagar på förskolorna. 
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Som har nämnts tidigare går det att på ett lätt sätt intressera barnen för idrott vid en låg ålder. 

Detta har idrottsförskolan anammat, genom att ha ett aktivt samarbete med olika 

idrottsföreningar. Vi anser att både förskolorna och idrottsföreningarna i Sveriges kommuner 

skulle vinna på ett sådant här samarbete. Idrottsföreningarna kan lättare värva medlemmar på 

detta sätt och förskolan vinner på det genom att låta barnen röra sig med hjälp av annan 

personal. Detta är betydelsefullt då barnen tidigt får upp ögonen för idrottsverksamheten och 

lättare kan hitta det som passar just dem. Barnen slussas även tidigt in i föreningslivet, vilket 

vi anser som en viktig del för att få barnen till ett fortsatt aktivt liv. 

 

För att öka den fysiska aktiviteten utomhus ska förskolegårdarna ha en utformning som 

tilltalar barnen. På gården bör det finnas mycket naturmaterial såsom tunnlar att krypa genom, 

fällda träd att balansera på och stenar att hoppa på. Förskolorna i undersökningen hade 

tillgång till relativt bra utomhusmiljöer på förskolegårdarna eller i sin närmiljö. Personalen 

var medveten om dessa tillgångar och utnyttjade detta i den mån de kunde.  

 

Det hälsofrämjande arbetet kan underlättas på förskolorna genom att ha ett bra samarbete 

föräldrar och pedagoger emellan. Det är därför viktigt att pedagogerna informerar föräldrarna 

regelbundet angående frågor som berör kost och fysisk aktivitet. Föräldrarna bör även bli 

erbjudna att få deltaga vid föreläsningar och liknande, i den utsträckning det går att 

genomföra. Då detta visade sig fungera bra på idrottsförskolan ska det inte vara en omöjlighet 

på någon förskola. Vi anser att både föräldrar och pedagoger bör bli medvetna om hur viktiga 

dessa frågor är, och i viss mån ta ett större ansvar för sin egen del i detta arbete. 

 

Alla pedagoger i undersökningen håller med om påståendet: Vanor skapas tidigt! 
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5. Diskussion 

Detta kapitel inleds med en diskussion om metoden vi valt för vårt arbete. Vi diskuterar om 

det var rätt metod för att få fram den information som behövdes för att få ett bra resultat. 

Sedan följer en diskussion om vårt resultat där vi går igenom lite från varje resultatdel, och 

sedan avslutas resultatdiskussionen med en sammanfattning som även kopplas till vårt syfte 

med arbetet.  

5.1 Metoddiskussion 

Som nämnts bygger undersökningen på kvalitativa intervjuer av förskolelärare gemensamt 

med enklare observationer. Detta visade sig vara rätt metoder för att få fram de resultat vi 

behövde. Vi anser dock att vid mer tid kunde observationerna varit av större grad för att inte 

enbart förlita sig på personalens åsikter som kom fram i intervjuerna. Under de genomförda 

observationerna framgick hur förskolegårdarna var uppbyggda, denna metod valdes för att det 

är tydligare att få en egen bild av det hela än att få det beskrivit för sig i ord. Vid mer tid hade 

man även kunnat utveckla observationerna för att se skillnaderna i barnens lek på förskolorna 

emellan. Då hade det varit att föredra att använda sig av olika observationsscheman.  

 

För att få fram mer information angående kosten på förskolan hade det varit intressant att 

även intervjua någon kock eller kokerska. Vi tycker också att intervjuerna lika gärna kunde ha 

genomförts parvis istället för individuellt då svaren blev väldigt lika. Detta hade besparat oss 

tid vid bearbetningen av materialet. I det stora hela är vi nöjda med metoden och vi anser att 

den gav mycket underlag inför arbetet med resultatet. Intervjuguiden visade sig vara 

välformulerad då den gav oss mycket information under varje område. Detta framkom även 

under vår provintervju då vi även upptäckte att den öppna inledningsfrågan var en bra 

öppning av intervjuerna. Intervjupersonerna pratade väldigt fritt efter att ha fått denna fråga 

och kom in på i princip de flesta av våra frågeområden utan att vi behövde styra dem. Vårt 

jobb blev då mest att ställa vidare följdfrågor där vi ansåg att svaren blev lite tunna. Det blev 

även ett mer naturligt och trevligare samtal då det inte kändes som en strikt intervju. 

Användningen av diktafonen var positiv då vi slapp tänka på att anteckna eller vara tvungna 

att be intervjupersonerna att prata långsammare. Det tror vi bara hade blivit ett störande 

moment under intervjuerna. Efter den första minuten tänkte varken vi eller intervjupersonerna 

på att diktafonen stod på bordet, och alla som vi intervjuade gick med på att bli inspelade. 
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Reliabiliteten ser vi som tämligen hög då alla intervjuer har genomförts under samma 

förhållanden. Även frågorna i intervjuerna täckte upp våra frågeställningar på ett bra sätt. 

Resultatens generaliserbarhet kunde dock vara högre, då vi endast intervjuat fyra stycken 

förskolor. Vi anser dock att de förskolor vi intervjuat ger en relativt sann bild av verkligheten. 

En önskan från vår sida är att alla intervjuer skulle ha varit från samma kommun då olika 

kommuner får olika mycket pengar till denna verksamhet. Vi tror att detta kan ha påverkat 

resultatet i viss mån då alla förskolor inte hade samma förutsättningar att utveckla sin 

verksamhet. Vi ansåg oss se detta då de tre förskolorna från samma kommun hade liknande 

resurser och skiljde sig från den fjärde förskolan som inte var belägen i denna kommun. 

5.2 Resultatdiskussion 

Efter att ha genomfört denna undersökning är det uppenbart att det är kosten som har 

förändrats mest åt det positiva hållet. Genom att personalen och föräldrarna har blivit mer 

uppmärksamma på de dolda sockerfällorna, har detta ersatts av nyttigare livsmedel. På så sätt 

minskas det onödiga sockerintaget och barnen får ett positivt synsätt på grönsaker och frukt. 

Detta är väldigt bra då huvuddelen av alla barn i Sverige går i någon form av 

förskoleverksamhet. Barnen får då en bra grund för framtiden och lär sig mer vad som är bra 

att äta. 

 

När det gäller föräldraengagemanget borde det kunna bli mycket bättre på många förskolor. 

Föräldrarna som hade sina barn på idrottsförskolan var delaktiga i förskolans verksamhet 

genom bland annat fixardagar och tillträde till föreläsningar. Detta borde vara en självklarhet 

på alla förskolor, då det skapar en gemenskap föräldrar, pedagoger och barn emellan. Om 

möjligheten finns för föräldrarna att vara mer delaktig på fler förskolor så är det nog många 

föräldrar som skulle vilja det. Då det kan kännas svårt för en enskild förälder att veta hur 

mycket man får blanda sig i förskoleverksamheten bör detta ansvar läggas på pedagogerna på 

respektive förskola. 

 

Det framkom att flera pedagoger inte tyckte att det ingick i deras arbetsuppgifter att informera 

och göra föräldrarna delaktiga i verksamheten. Detta blev vi förvånade över och anser att det 

är tråkigt att pedagogerna har den synen mot föräldrarna. Denna fråga bör belysas från 

ledningens håll, så att personalen blir medveten om att även de tjänar på en så bra relation 

som möjligt med familjerna. 
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Vi blev positivt överraskade över förskolegårdarnas utformning, då de flesta förskolor i 

undersökningen hade utomhusmiljöer som stimulerar barnens fysiska aktivitet. Detta genom 

att ha olika motorikbanor och mycket naturmaterial. Åter igen bör förskolorna följa 

idrottsförskolans upplägg av aktiviteten utomhus, då de en gång i veckan bara lät barnen leka 

med det material som fanns tillgängligt på gården. De fick inte ta ut cyklar eller övriga 

leksaker denna dag, för att stimulera barnens fantasi och kreativitet.  

 

Utflykterna är en central del i vardagen på förskolan, vilket framkom av denna undersökning. 

Detta är positivt då det inte bara ger barnen nya erfarenheter utan väcker nyfikenhet och på så 

sätt är väldigt utvecklande för vart och ett av barnen. Det var även bra att barnen ofta gick till 

de olika utflyktsmålen, vilket lägger en bra grund inför framtiden, då de kanske till större grad 

väljer att förflytta sig utan någon transport. 

 

För att återgå till syftet: 

 

”…examensarbetet är att undersöka hur förskolans hälsofrämjande arbete ser ut i dagsläget, 

och vilka förbättringar som kan göras. Ett delsyfte är att se om det finns skillnader beroende 

på vilken förskola barnen går på.” 

 

Vi anser att det hälsofrämjande arbetet på förskolorna har blivit mycket bättre, men det bör 

självklart ske en fortsatt förändring mot det bättre. De förbättringar som behöver göras är att 

olika gemensamma aktiviteter såsom utflykter och pedagogstyrda aktiviteter bör utvecklas 

samt förbättras. Detta kan ske genom att pedagoger får fortlöpande vidareutbildning, och även 

genom att de får tillfälle att göra studiebesök på förskolor som har kommit långt med det 

hälsofrämjande arbetet. Det exemplariska inom förskolornas kost tycker vi är att ha en egen 

kock eller kokerska på förskolan som följer en egen komponerad meny. Vi förstår att detta 

inte är möjligt på alla förskolor men det är denna slutsats vi drar efter att ha gjort dessa besök 

på olika förskolor. För att det ska kunna bli så bra som möjligt för barnen att gå i förskolan i 

Sverige är det flera aktörer som måste ta sitt ansvar i denna fråga. Sammanfattningsvis ligger 

detta både på kommunens och pedagogernas ansvar att genomföra dessa förbättringar, och i 

sin tur göra föräldrarna delaktiga i denna ständiga förändring. 
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6. Slutsatser och implikationer 

Detta kapitel tar upp vad förskolor, föräldrar och kommunen kan bidra med för att förbättra 

förskolorna i Sverige. Vi tar upp både praktiska och forskningsmässiga implikationer som 

visar våra slutsatser över fortsatt forskning, och vad som kan göras i praktiken. 

6.1 Praktiska implikationer 

Vår förhoppning efter att ha gjort detta arbete är att det ska inspirera kommuner till att starta 

fler idrottsförskolor. Då dessa inte inriktar sig på enbart fysisk aktivitet utan det 

hälsofrämjande arbetet i stort ser vi idrottsförskolorna som den exemplariska förskolan. Vi 

vill även uppmuntra förskolelärare ute på fältet att deltaga mer aktivt i de hälsofrämjande 

frågorna, och göra föräldrarna delaktiga i dessa tankar. Dessa aktörer kan då gemensamt 

trycka på kommunerna så att det förhoppningsvis leder till en ökning av idrottsförskolor i 

Sverige. Då den idrottsförskola vi besökte även hade en god kontakt med föräldrarna, och 

involverade dem i sin verksamhet, ser vi även detta som en viktig del i förskolans utveckling.  

 
För att återgå till vår frågeställning om det skiljer sig på vilken förskola barnet i fråga hamnar 

på kan vi konstatera att dessa skillnader är markanta. Därför vill vi uppmuntra föräldrar att 

besöka olika förskolor, och på så sätt välja den som passar deras barn bäst. I vår undersökning 

var ingen förskola den andra lik, även om det skilde sig mest mellan idrottsförskolan och de 

tre övriga. 

 

Efter att ha läst detta arbete bör både förskolepersonal och föräldrar aktivt ta ställning i dessa 

frågor, och på detta sätt ta ansvar för den ökade övervikten bland barn. 

 

6.2 Forskningsmässiga implikationer 

En fortsatt forskning inom detta område kan bestå av djupgående intervjuer av barnens 

föräldrar och eventuellt även involvera barnen. Intervjuer av föräldrar kan bidra till forskning 

där man får reda på mer om de vill vara engagerade i denna verksamhet, och på så sätt få en 

inblick i föräldrarnas synsätt på förskolan. Det kan bottna i arbeten som hjälper förskolor att 

utvecklas då de får reda på hur föräldrarna vill bli bemötta och hur deras engagemang på bästa 

sätt kan användas i förskoleverksamheten. 
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Vi skulle även vilja se en fortsättning på detta arbete som riktas mot samhällets ansvar 

gentemot barnens fysiska hälsa, med inriktning mot kost och fysisk aktivitet. I arbetet 

förväntas det även att pedagogernas resurser och möjligheter till vidareutbildning i dessa 

frågor behandlas. Detta tror vi är en väldigt viktig fråga då vi upptäckte att om besluten 

kommer uppifrån blir förändringarna större eftersom förskolorna får resurser för att kunna 

förändras till det bättre. Vi anser att om det forskas mer och denna forskning trycker på 

kommunerna kommer det i framtiden ske stora förändringar inom förskoleverksamheten. Vi 

hoppas att framtida forskning bland annat bidrar till att vi snart får se fler idrottsförskolor i 

Sverige. 
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Bilaga 1 

Frågeområden inför intervjuer 

Inledande fråga: Hur anser du att denna förskola arbetar hälsofrämjande för barnen? 

 

• Kost  

Vilken typ av frukost, lunch och mellanmål erbjuds barnen? 

Får barnen glass eller godis på förskolan? Om det sker, hur ofta? 

 

• Gymnastik  

Har barnen gymnastiklektioner? Hur ofta i så fall? 

Finns det tillgång till stor lekhall? 

Finns det något samarbete med idrottsföreningar?  

 

• Transport till förskolan 

Hur tar sig barnen till förskolan? 

Bor barnen i närheten av förskolan? 

 

• Utflykter 

Hur ofta gör ni utflykter på förskolan? 

Hur tar ni er till utflyktsmålet? 

 

• Föräldrar 

Får föräldrarna regelbunden information angående barns kost och fysiska aktivitet? 

 

• Pedagoger 

Deltar ni aktivt vid olika aktiviteter eller i barnens lek? 

 

• Vad skulle du vilja göra för att förbättra det hälsofrämjande arbetet? 

 

 

 


