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Förord 
 

Under vår tid på lärarprogrammet växte vårt intresse för barns hälsa och välbefinnande. Bak-

grunden till arbetet kom efter att vi avslutade vår fördjupnings kurs, Lek och rörelse. Vad som 

framkom i vårt fördjupningsarbete var bland annat att de barn och ungdomar som idag är fy-

siskt passiva kan i vuxen ålder drabbas av sämre hälsa, vilket kan negativt påverka samhället 

på grund utav längre sjukskrivningar (Roland & Larsson, 2004). Men även att en stor betydel-

sefull del i människors liv är kosten och inte enbart för att överleva och må bra utan även för 

att motverka sjukdomar (Johansson, 2010). Samt att den stora hälsoproblematiken idag anses 

vara fetma vilket är ett ämne som fått stort utrymme framförallt i media (Hillman, 2010). 

Vi blev därför intresserad av att ta reda på hur hälsofrämjande arbete syns i verksamheten på 

förskolorna.  

Arbetet har vi tillsammans skrivit fram och båda har varit lika delaktiga i uppsatsens 

process. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv lär vi tillsammans andra och detta har präglat 

vårt arbete. Säljö (2011) menar att kunskaper sker i samspel mellan människor där deras per-

spektiv och erfarenhet lägger stor vikt på lärande. Vi har använt varandra som dialogpartners 

under arbetets gång. 

Vi vill tacka de pedagoger som har tillåtit oss att observera dem och deras verksamhet. Utan 

dem hade inte denna studie varit genomförbar. Ett stort tack till er! 

Vi vill även tacka vänner och kollegor för ert motiverande och stöd under arbetets gång. 

 

Emma Håkansson 

Dior Högfeldt 

 

21 augusti 2013 

Halmstad 

 

 

 

 

 



Abstrakt 
 

Hälsa i förskolan -En studie om hur begreppet hälsa används som redskap i verksamheten 

utifrån läroplansmålen. 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur två förskolor arbetar med ett 

hälsofrämjande arbete i verksamheten. 

Frågeställningarna för arbetet är: Hur sätts verksamhetens arbete med hälsa i relation till 

forskningens resultat från hälsofrämjande arbete? Vilken roll har läroplanen i ett 

hälsofrämjande arbete?  

Tidigare forskning har visat att barn med små och stora koncentrationssvårigheter 

förbättras med en ökad fysisk aktivitet, studien visade även att barnens prestationer 

förbättrades i ämnena svenska och matematik (Ericssons, 2003). En annan studie visade även 

att förskollärarnas kompetens och miljön spelar en stor roll för engagemang av att främja 

barns hälsa (Ward, Vaughn, McWilliams & Hale, 2010). Studien visar att dessa två förskolor 

siktar mot en bättre hälsa hos barnen. Arbetet grundar sig på läroplanen med mer eller mindre 

kunskaper om dokumentation och uppföljning av arbetet. Medvetenhet och engagemang från 

pedagogerna, om att förbättra hälsan långsiktigt, är en ingrediens för att lyckas. 

Datainsamling för denna undersökning har gjorts via observation på två förskolor i södra Sve-

rige. 
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1. Inledning och syfte 
 

Definitionen av begreppen hälsa och läroplan blir olika beroende på vem och när begreppen 

definieras. Idag tillbringar nästan alla Sveriges barn stor del av sin tid på förskolan, där deras 

framtida potentialer läggs till grund vad gäller sociala sammanhang, omsorg och kommunika-

tion. Förskolan betraktas som den mest intensiva tiden i barnens liv och utveckling, vilket 

innebär att kvalificerade pedagoger har en avgörande roll för barns hälsa och välbefinnande. 

(Renblad & Brodin, 2012). Skolinspektionens granskning från 2011 visar på att läroplanen 

inte alltid finns som utgångsläge för verksamheterna samt att språkutvecklingen och matema-

tiken främst är de ”ämnen” som genomsyrar verksamheten medan de andra målen inte får lika 

mycket tid (Skolinspektionen, 2011). Stimulerande miljö och god kvalitet visar på en ökning 

av barns chanser till ett bra välbefinnande och forskningen från Renblad och Brodin (2012) 

visar på att barn far illa och mår sämre fysiskt och psykiskt trots att Sverige ingått samarbete 

med FN:s barnkonvention.  

Istället för att endast se till att förskolans miljö ska utmana barnen, får barnen dessutom 

möjligheter att själv utforska och forma sin egen miljö och där med sin egen inlärning 

(Sheridan, 2001).  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur två förskolor arbetar 

med ett hälsofrämjande arbete i verksamheten. 

 
Vi observerar förskolans strävansmål från läroplanen Lpfö 98, reviderad 2010 (Utbildnings-

departementet, 2010); 

 att barnen ska få en förståelse för betydelsen av att värna om sin hälsa och sitt välbe-

finnande samt att de utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfatt-

ning, 

 Barnen ska få utveckla sin identitet och känna trygghet i den och som förskollärare 

ska vi ansvara för att varje barn får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling. (s. 

10-11) 

 

Tolkningar av läroplanen kan öppna för flera verksamhetsinriktningar och enligt statsmakter-

na har aktörer inom förskoleverksamheten kännedom om de förutsättningar som finns. Detta 

kan medföra en viss avvikelse i förskolorna för vad som anses vara en ”likvärdig utbildning”.  

Lärarnas ”frirum” har betydelse för hur verksamheten utformas när det gäller planering och 

organisera verksamheten. Likaså spelar lärarens mål, traditioner, pedagogiska rötter, värde-
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grund och förhållningssätt stor betydelse för hur utformningen av hur verksamheten blir. 

(Ahlberg, 1999). 

 

Fysisk passivitet hos barn och ungdomar riskerar att i vuxen ålder få en sämre hälsa vilket 

också påverkar samhället negativt då det kan leda till längre sjukskrivningar (Nordlund, Ro-

lander & Larsson, 2004). Hälsopedagogiskt arbete innebär att desto yngre barnet är desto 

mindre krav på resultatet kan ställas hos individen. Det är även omgivningen som spelar stor 

roll för hur hälsa kan uppfattas, till exempel matvanor hemma och möjligheter till fysisk akti-

vitet, och sätter fokus för hur yngre barns hälsa utvecklas över tid (Hillman, 2010).  

 

Den största folkhälsoproblematiken idag kring barn anses vara fetma och får ett stort utrymme 

i media (Hillman, 2010 & Brindal, Hendrie, Thompson & Blunden, 2012). En viktigt och 

betydelsefull del i människans liv är kosten, inte enbart för människans överlevnad utan även 

för att motverka sjukdomar (Johansson, 2010). Det ligger stor vikt i att lära för livet vilket 

ställer höga krav på förskolan då första steget mot livslångt lärande börjar här. Barn tillbringar 

stor del av sin tid i verksamheten och därför behöver kvaliteten ha hög nivå för att barnen ska 

kunna utveckla de strävansmål som är skrivna i läroplanen. (Skolinspektionen, 2011). Vikten 

av att barn utvecklar en fysisk aktivitet och medvetenhet om sitt välbefinnande utifrån 

Skolinspektionens (2011) granskning framgår det att en del mål inte arbetades lika tydligt 

eller medvetet med. Vi anser att det är pedagogiskt intressant att titta på hur det ser ut i 

verksamheten idag i arbetet med barns hälsa och välbefinnande utifrån miljön, aktiviteter och 

matsituationen i förskolan. Läroplanen ligger till grunden för hela verksamheten och barnens 

utveckling och lärande samt att det skapar ett intresse yrkesmässigt eftersom att läroplanens 

påverkan på verksamheten behöver vara ”rätt” tolkad för att barnen ska kunna anamma 

kunskapen vi förmedlar. Problematiseringen som vi ser det är att förskolorna prioriterar 

läroplansmålen olika och tolkar innehållet olika för vad som ska finnas med i verksamheten. 

Det resulterar i att en ”likvärdig förskola för alla” är ett begrepp som inte uppnås. 

Frågeställningar som är viktiga för oss är: Hur sätts verksamhetens arbete med hälsa i 

relation till forskningens resultat från hälsofrämjande arbete? Vilken roll har läroplanen i ett 

hälsofrämjande arbete?  
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4. Fyra studier med betydelse för hälsa i förskolan 
 
1998 fick förskolan sin första läroplan (Lpfö 98) då förskolan övergick från socialpolitiskt 

område till regelmässiga utbildningssystem (Renblad & Brodin, 2012). I forskningen verkar 

inte barnperspektivet vara lika synligt så som det tydligt är utskrivet i förskolans läroplan utan 

barnen verkar mer ses som föremål än som personer i de avhandlingar som berör det 

hälsovetenskapliga området som är förskolerelaterade (Fransson, 2000).   

I och med den nya läroplanen har det pedagogiska uppdraget förstärkts men att det fortfarande 

gåt att konstatera att förskolan ska skapa sig en helhet mellan omsorg, fostran och lärande 

(Renblad & Brodin, 2012). En av de viktigaste epokerna i barnens liv och uppväxt är 

förskolan då deras utveckling är som mest intensiv under denna tid och därför blir 

pedagogernas roll samt deras förhållningssätt en avgörande faktor för barnens utveckling 

(Renblad & Brodin, 2012).    

 

Vid forskning för Lärande och Kommunikation (HLK), har Karin Renblad och Jane Brodin 

(2012) genomfört forskning om den nya läroplanens betydelse och kvalitetsarbetet i förskolan. 

Detta genomfördes genom fokusgruppintervjuer med fyra förskolechefer, resultatet visar att 

god kvalitet i förskolan bidrar till främjande av barns hälsa och välbefinnande. Slutsatsen 

utifrån åtta timmars bandinspelning som sedan transkriberades i sin helhet blev att ett 

kvalitetshöjande arbete är avgörande för förskolans utveckling. Kvaliteten Renblad och 

Brodin baserar sin studie på hänvisas till förskollärarnas förmågor och kompetenser som 

ligger till grund för verksamhetens pedagogiska innehåll.  

 

Mikael Quennerstedts (2006) avhandling, från Örebro Studies in Education 15, om ”Physical 

Education” bidrar med en förståelse från ett hälsoperspektiv hos äldre barn. Quennerstedts 

avhandling ligger för intresse till studien då hälsa kommer till uttryck från ett sociokulturellt 

perspektiv som för barnen kan implementeras i alla åldrar, barn till vuxna, och inte bara i 

skolan som hans avhandling utgår ifrån. Utifrån att studerat förhållandet mellan de lokala 

läroplanerna i relation till meningsskapande aktiviteter visade resultatet att en 

verksamhetsdiskurs kunde kartläggas samt att barnen förväntades vara aktivt meningskapande 

i den fysiska aktiviteten. Hälsoperspektivet har även resulterat i åtgärder som främjar 

samarbete, relationer och emotionell kommunikation. Han beskriver konsekvent att 

diskurserna innehåller rörelse i form av fysisk aktivitet, aktivt och medvetet deltagande samt 

relationsuppbyggnad och glädje för hälsa. Han menar på att hälsan kan ses från ett patogent 
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perspektiv men förespråkar det salutogena perspektivet som sätter en stor prägel på hälsa och 

fysisk aktivitet idag. (Quennerstedt, 2006).   

 

En studie som för förskolan är intressant, i förhållandet till barnens hälsa är MUGI- projektet 

från Ericssons (2003) avhandling. MUGI står för ”Motorisk Utveckling som Grund för 

Inlärning”. Studien startade i Lund i samband med 6 åringar från tre olika förskolor genom att 

göra observationer på barnen. Syftet var att ge ökade kunskaper om relationen mellan barns 

motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Resultatet visade att barns motoriska 

förmåga förbättrades med ökad fysisk aktivitet samt att ökad fysisk aktivitet hjälper barn med 

små och stora koncentrationssvårigheter. Studien visade även att barnens prestationer i 

svenska och matematik förbättrades avsevärt. Ericsson poängterar tydligt fördelarna med ökad 

fysisk aktivitet eftersom det kan bidra till ett bättre välbefinnande och stötta barnen i 

eventuella svårigheter så som koncentrationsförmåga och sätts därför i relevans till förskolans 

arena.  

 

En studie som framhåller kombinationen av ökad fysisk aktivitet och motoriska färdigheter 

mot ett hälsosamt liv för barn i förskoleåldern är projektet ”Interventions for increasing 

physical activity at child care” framforskad av Ward, Vaughn, McWilliams & Hale (2010). 

Här är en sammanställning på forskning som undersökt 6 databaser, dvs. 1355 studier 

sammanlagt för att kartlägga huruvida fysisk aktivitet kan hjälpa barnens hälsa och 

utveckling. 19 studier blev resultatet för vad som innehöll kriterierna för studien. Resultatet 

visade tydliga tecken på ökad fysisk aktivitet bland barnen, goda reslutat på barnens motorik 

samt kunskaper om fysisk aktivitet. Studien kom även fram till att miljön och förskollärarnas 

kompetenser spelar stor roll för engagemanget av att främja hälsan.  

 

Renblad & Brodin (2012) och Quennerstedt (2006) beskriver båda hälsa som ett fenomen som 

borde ses ur ett salutogent perspektiv, dvs. som mer än något bra eller dåligt. Det ska ses mer 

som en del av själva livet där människor ska skapa sig ett välgrundat välbefinnande med 

intresse för både kropp och själ. Hälsa är ingen sjukdom eller ett tillstånd som gott eller ont 

utan kännetecknas som ett socialt-, fysiskt - och psykiskt välbefinnande som ständigt behöver 

underhållas för att vara en tillgång. Levnadsvanorna och livsstilen har under de senaste 

decennierna fått en betydelsefull plats inom hälsoarbetet idag. Renblad & Brodin (2012) och 

Quennerstedts (2006) relevans beskriver ett perspektiv på hälsa där till stora delar är något 

som tidigt grundas under uppväxttiden, vilket också medför förväntningar på verksamheten 
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och förskollärarens roll. När barn och ungdomar avslutar skolan ska de ha med sig en god 

hälsa och goda levnadsvanor vilket skolverksamheten ska bidra med genom att ge barnen och 

ungdomarna ett positivt synsätt på hälsa för att klara sig i det vuxna livet (Hillman, 2010). 

Ward, Vaughn, McWilliams & Hale (2010) samt Ericsson (2003) har båda studerat vilka 

fördelar ett arbete med hälsa i förskolan kan bira till. Motoriska färdigheter, bättre 

koncentration, möjligheter till livslångt välbefinnande och ökade fysisk förmåga och 

kunskaper ligger ifrån studiernas ramar som en tillgång för barnen att kunna erhålla vid 

medvetenhet om hälsa i verksamheten.  

 

Studiernas reslutat visar på en fördjupad kunskap om ämnet i förskolan utifrån olika 

perspektiv tar författarna upp viktiga åtgärder och synpunkter så som delaktighet, 

engagemang, kompetenser samt utvärdering av verksamheten som en avgörande del i arbete 

mot en bättre hälsa hos barnen.  

5. Sociokulturellt perspektiv mot främjande av hälsa i förskolan 
 

Den genomgripande utvecklingsfasen utgörs under de fem första åren i barnens liv, i och med 

detta kan man slå fasta på att de viktigaste personerna i barnens liv bortsett från familjen är de 

vuxna som medverkar i barnens dagliga aktiviteter. Idag spenderar många barn största delen 

av sin vakna tid i förskolan och förskolans pedagoger ansvarar för omsorg, undervisning och 

att fostra barnen med den kultur och värdegrund som finns i samhället idag. Håller förskolan 

en god kvalitet så har resultatet påvisat att det medverkar till ett främjande av barns hälsa och 

välbefinnande och utifrån detta är arbetet för att höja kvaliteten på förskolan viktig för 

verksamhetens utveckling. (Renblad & Brodin, 2012).  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är mentala processer inget som existerar i sig utan det uppstår 

i kombination till de krav och möjligheter som erbjuds i omgivningens miljö (Säljö, 2011). 

Hälsa bör ses som en resurs som genereras och utvecklas i relationen mellan individen och 

omgivningen, miljön (Quennerstedt, 2006 & Björklid, 2006). Kunskaper sker i sampel mellan 

människor där deras perspektiv och erfarenheter lägger stor vikt på lärandet (Säljö, 2011). 

Lärande sker inte vid en viss tid eller plats utan är något som kontinuerligt sker i 

lärandemiljöer (Björklid, 2005). Vygotskij som är förespråkare för det sociokulturella 

perspektivet talar för miljöns viktiga roll för barnets utveckling där samspelet-barnet-miljön i 

verkliga sammanhang är avgörande för barnens utveckling (Strandberg, 2006 & Åberg & 
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Lenz Taguchi, 2005). När vi pratar med barnen skapar det inre bilder som sen barnen 

reflekterar kring i sin tänkande process. Ger vi barnen definitioner, verktyg och diskussion 

kring hälsa ligger det i barnens förmåga att reflektera kring det som för dem förmedlats i 

kommunikationen. (Strandberg, 2006). Ur ett sociokulturellt perspektiv skapas en 

förförståelse för kunskaper genom engagemang, när nya kunskaper produceras (Säljö, 2000). 

Människorna har över historian använt sig av olika redskap, intellektuella och fysiska, för att 

förändra möjligheterna att klara av hinder för våra syften (Säljö, 2011 & Säljö 2000). Leken 

är där barnen utforskar sin värld, kommunicerar med andra samt reflekterar över intryck och 

nya erfarenheter. Leken genererar även upptäckt av förmågor och intressen och det är genom 

leken som barnen socialt, emotionellt, kulturellt och motoriskt utvecklas. (Björklid, 2006). 

Det är i barnets yttre aktiviteter som hon skapar en port för de inre processerna (Strandberg, 

2006). Barnens erfarenheter och kunskaper är olika vilket skapar olika behov och intressen för 

lärande i samspel (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Faktor som variation ger 

möjlighet till kroppsligt och handlingsmässigt utforskande. De kroppsliga erfarenheterna sker 

bland annat genom i att hoppa, krypa, spring och klättra. (Björklid, 2006). 

6. Definitioner på hälsa 
 

Hälsa är ett svårt begrepp med olika betydelser och värderingen, och vad hälsa är kan skilja 

sig från individer till individer på grund utav utbildning och kulturella förhållanden (Hillman, 

2010). Emmy Werner har forskat mycket kring hälsa och tagit fram definitionen: ”Hälsa är 

förmågan att älska, leka, arbeta och förvänta sig gott” (Gustafsson, 2009:28). 

Definitionen på hälsa är definierad på många olika sätt vilket kan skapa skeva förhållningssätt 

till hur detta tillämpas i verksamheten. Däremot vet vi att barn i alla åldrar betonar vikten av 

engagemang i vardagliga livssituationer som viktiga för hälsan. Skillnad mellan att främja 

hälsan och förebygga hälsan är att främjandet av hälsa riktar sig till barn utan speciell 

grupptillhörighet, medan förebyggande riktar sig till riskgrupper. (Almqvist, 2006). Fysisk 

bildning, det vill säga, att vi jobbar med hela kroppen, har fått en kärnpunkt inom idrott och 

hälsa. Bildning härleder till att omvandla hela människan och detta kan vi sätta i relation till 

förskolan där vi ser den enskilda personens förutsättningar och arbetar efter dessa för att 

främja hälsan. (Ekberg & Erberth, 2000).  

 

Precis som Quennerstedt (2006), Ericsson (2003) samt Renblad & Brodin (2012) beskriver 

hälsa, dvs. socialt-, fysiskt - och psykiskt välbefinnande, kan barns hälsa förklaras utifrån ett 
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sociokulturellt perspektiv som blivit influerat av uppfattningar, beteenden och miljö. Även 

större sammanhang så som socioekologiskt perspektiv, det vill säga. samhällsnivå, där 

människors agerande under perioder är det som påverkar barnens hälsa där traditioner och 

invanda beteenden kan skapa balans eller obalans i tillvaron. Brindal, Hendrie, Thompson & 

Blunden (2012) menar att barns kunnande om hälsa påverkas utifrån deras utvecklingsfas och 

ålder vilket stämmer överrens med Vygotskijs sociokulturella funderingar.  

 

Barn definierar hälsa utifrån ett par faktorer så som vikt och kost och ur Brindal, Hendrie, 

Thompson och Blundens (2012) vetenskapliga studie och visar på att barnen i åldrar 5-11 inte 

har mer än baskunskaper om hälsosam kost runt om i Storbritannien, nord America och 

Australien. Det visar sig istället att barnen gör en direkt kopiering av den sammanställning 

vuxna i deras omgivning anser vara en hälsosam diet eller vardagligt kostintag. Att följa 

barnens mognad hjälper barnen att utveckla de förkunskaper som krävs för att äta hälsosamt 

och vilka för- och nackdelar som finns. Barns livsvillkor har förändrats under längre tid 

eftersom deras uppväxt förr innehöll fattigdom i större utsträckning, våld i uppfostran och 

trångboddhet (Gustafsson, 2009). Brindal, Hendrie, Thompson & Blunden (2012) menar att 

ifall föräldrarnas förhållningssätt påvisar att hälsa är viktigt så kan detta i sin tur påverka 

barnens inställning och beteende kring hälsa. För att kunna främja barnens hälsa är det 

avgörande att veta för vilket syfte verksamheten, i kombination med hemmet, behöver 

förändras till det bättre (Almqvist, 2006). Förskolans centrala och viktiga uppdrag är bland 

annat verksamheten baseras utifrån barnens perspektiv för att bidra och främja barnens 

välbefinnande (Nordlund, Rolander & Larsson, 2006).  Hälsa är däremot något som kan 

utvärderas först efter en längre tid vilket innebär att vi oftast inte kan se resultat förrän i 

barnens vuxna liv (Almqvist, 2006). 

 
7. Rapporter från skolinspektionen och kvalitetsgranskning som stödjer 
främjandet av hälsa i förskolan 
 

Förskolans läroplan skiljer sig från skolans läroplan då den inte innehåller mål som barn ska 

uppnå vid en viss tidpunkt utan mål att sträva mot samt allmänna beteckningar som anger 

målsättningar på förskolans arbete och målen är skrivna för verksamheten 

(Kvalitetsgranskning, 2011).   
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Förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010) finns inte alltid med som en reflekterande 

utgångspunkt i utformningen utav verksamheten och detta var något som framgick i den 

granskningen som Skolinspektionen gjorde (Skolinspektionen, 2011). Det framgick även att 

de strävansmål som berör språk- och matematikutveckling var de som präglade den dagliga 

verksamheten medans de andra strävansmålen inte var synliga. Som läsare till 

kvalitetsundersökningen fann vi intresse för hur det kan komma sig att bara delar av 

läroplanen är det som tydligt prioriterats i verksamheten. Kan avsaknad av ett mål betyda 

övergripande avsaknad av viktig kunskap i barnens liv?  Att avgöra ifall avsaknaden av ett 

mål kan skapa luckor i barnens utveckling är nog inget för oss att kunna avgöra men däremot 

har avsaknad av rutiner och regelbundet dokumenterande av verksamheten visat på en sämre 

måluppfyllelse (Skolinspektionen, 2011).  Ett synliggörande behöver göras på förskolor samt 

att analysera och diskutera de målen som finns att sträva mot men även ge barnen möjlighet 

att utveckla alla de förmågor som skrivs ut i läroplanen om utveckling och lärande 

(Kvalitetsgranskning, 2011).  Ett bristande fokus på lärande fanns hos en fjärdedel av 

förskolorna ur Skolinspektionens (2011) studie och visade då att omsorgsbehoven hos de 

yngre barnen var störst samt att det lärande som skedde inte reflekterades över eller var 

ogenomtänkta. 

 

Den centrala punkten i det pedagogiska uppdraget i förskolan är att alla barn ska ges de 

möjligheter som behövs senare i livet (Skolinspektionen, 2011). För att barnen ska få de bästa 

förutsättningar i sitt fortsatta liv behöver pedagogerna ständigt arbeta med alla mål i 

läroplanen (Kvalitetsgranskningen, 2011).  Skolinspektionen hittade i undersökningen ett 

aktivt arbete kring barnens utvecklande av sin identitet, att finna trygghet i den och sätta ord 

på sina känslor samt att klassificera händelser negativt och positivt vilket är intressant för oss 

som har samma mål valda i vår studie (Skolinspektionen, 2011).  

 

Ett genomförande av övriga strävansmål ansågs vara svåra att utföra eller gjordes men under 

icke reflekterande former. (Skolinspektionen, 2011). Några vanliga brister i verksamheten är 

att de inte kan visa på vilken omfattning målen genomförts och vilka åtagande som förskolan 

ska vidta för att öka uppfyllelsen av målen (Kvalitetsgranskning, 2011). 

Kvalitetsgranskningen och skolinspektionen visar båda på att bristande reflektion om 

verksamheten kan vara avgörande för barnens utveckling i den bemärkelsen att man inte 

strävar efter målen.  
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Regeringen skrev 2008 att pedagogerna inte drog nytta av barns naturliga lust att lära, i 

samband med det fick Skolverket i uppdrag att utöka och förtydliga läroplanen för förskolan 

från 1998 och regeringen slog fast den förändrade läroplanen för förskolan i augusti 2010. 

(Skolinspektionen, 2011). Substansen är att alla strävansmål i läroplanen får ett utrymme i 

verksamheten, då förskolans arena är ett första steg in i utbildningssystemet samt att de mål 

som är skrivna i läroplanen bildar en grundande helhet för hur och vad barnen ska utvecklas i 

sitt lärande (Kvalitetsgranskning, 2011). 

8. Läroplanen för förskolan ur hälsoperspektiv 
 

Hälsans utformning i läroplanen främst under kapitel 2.2 ”Utveckling och lärande”, har ett 

begränsat område med två strävans mål. Ena målet för vad förskolan ska sträva efter och det 

andra målet för vad förskollärarna ansvarar för. Tittar man på läroplanen och fördelningen av 

målen för förskolan verksamhet finns det 30 mål varav två mål riktar sig på hälsa. Det ger 

enligt våra beräkningar endast 6 % av läroplanens mål som riktar sig på att främja hälsa. De 

mål som riktar sig till hälsa och välbefinnande är:  

 

 att barnen ska få en förståelse för betydelsen av att värna om sin hälsa och sitt välbe-

finnande samt att de utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfatt-

ning 

 Barnen ska få utveckla sin identitet och känna trygghet i den och som förskollärare ska 

vi ansvara för att varje barn får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling. (Utbild-

ningsdepartementet, 2010:10–11) 

 

 

Regeringen skrev 2008 att pedagogerna inte drog nytta av barns naturliga lust att lära, i 

samband med det fick Skolverket i uppdrag att utöka och förtydliga läroplanen för förskolan 

från 1998 och regeringen slog fast den förändrade läroplanen för förskolan i augusti 2010. Det 

var inte bara språk- och matematikutveckling som hade en stor vikt i verksamheten utan även 

ett aktivt arbete kring barnens utvecklande av sin identitet, att finna trygghet i den och sätta 

ord på sina känslor samt att klassificera händelser negativt och positivt (Skolinspektionen, 

2001). Att utveckla sin identitet är en stor fråga och en viktig del i barnens utveckling men 

man kan inte låta bli att undra vad som mer styrde verksamheten mot att främja barnens hälsa. 
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Då lärandet idag har fått en större fokus i läroplanen kan man mer och mer se att förskolan 

börjar likna skolan (Renblad & Brodin, 2012). Ett genomförande av övriga strävans mål 

ansågs vara svåra att utföra eller gjordes men under icke reflekterande former 

(Kvalitetsgranskning, 2011 & Skolinspektionen, 2011).  

 

Berntsson (1999) skriver i sin artikel om en förskollärares olika roller och vilka kunskaper 

som krävs för yrket utifrån läroplanen 1998. Under åren som läroplanen har varit aktiv har 

förskollärarnas roll förändrats och satts i nytt hjul när läroplanen reviderades, detta har ökat 

kraven på förskollärarna (Berntsson, 1999). Däremot har läroplanen splittrat förskollärarna i 

två grupper, varav ena gruppen anser att den reviderade läroplanen skapar en status till 

förskollärarna med en frihet för innehållet i verksamheten, medans den andra gruppen anser 

att läroplanen är för oklar i vad man vill åstadkomma och skapar en osäkerhet som speglas i 

arbetet (Haug, 2003). Alla ansvariga tar inte åt sig av läroplanens intensioner om barnens 

lärande vilket innebär att det är vanligt förekommande att förskolorna inte visar omfånget av 

ökad måluppfyllelse samt vilka åtgärder som planeras för utvecklingen av verksamheten 

(Skolinspektionen, 2011). Som ett gemensamt uppdrag behöver alla förskolor synliggöra, 

diskutera och analysera läroplanens mål och titta på så att barnen verkligen får utveckla de 

styrkor som uttrycks i läroplanens delar om utveckling och lärande kapitel 2.2 

(Kvalitetsgranskning, 2011).  

9. Metod  
 

Metodkapitlet inleds med en beskrivning av vårt metodval samt motivering till valet av me-

tod. I följd av en beskrivning och motivering till de urval vi gjorde till vår undersökning. Av-

slutningsvis beskrivs metod av datainsamling, genomförande, bearbetning och etiska aspek-

ter.  

9.1 Metodval 
 

Vi har valt att använda oss utav kvalitativ metod som utmärks av observation, detta har vi 

valt för att undersöka hur två förskolor ser ut i ett hälsofrämjande arbete i verksamhe-

ten. Ordet observation står för att iaktta eller att undersöka men inom vetenskapen eller peda-

gogiken talar man om observation utifrån att iaktta på ett fokuserat sätt och med det menas, att 

iaktta uppmärksamt något av pedagogisk mening (Bjørndal, 2005). För att vi ska kunna bilda 
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oss en helhetsbild utav verksamheten observerar vi rörelse, miljö, kost och läroplan. Vi anser 

att alla delar är viktiga för vår undersökning då förskolan är det verkliga forskningsobjektet 

och inte de enskilda kontexterna.  

Frågeformulär kan ge en kvantitativ forskning då forskningsredskapen variera i resultatet och 

det är på grund utav att det lämnar ett motsägande av kodningen och värden (Denscombe, 

2004). Därför gjorde vi ett medvetet val i att använda oss utav observation som metod då vi 

vill göra en kvalitativ observation. Vi anser att detta möjligen kan ge oss en bild av hur verk-

samheten ser ut i ett hälsofrämjande arbete i verksamheten än om vi hade gjort intervju eller 

enkätundersökning. Vi anser att risken med en enkätundersökning eller intervju kan resultera 

till att de deltagande kan ge en bild av hur de önskar att arbeta istället för att utge den bilden 

av hur det faktiska arbetet är. En observationsmetod kan användas för att skapa sig kunskap 

om beteende och händelseförlopp i en naturlig kontext i dess händelse (Patel & Davidson, 

2003). 

9.2 Urval 
Vi har valt att observera två förskolor i olika kommuner i södra Sverige detta för att vi ska få 

en så bred och varierad bild utav hur det kan se ut på olika förskolor i olika kommuner. Vårt 

val av de medverkande förskolorna gjorde vi genom att utgå ifrån verksamhetsförlagd utbild-

ning och arbetsplats. Detta medvetna val gjorde vi då barnen redan känner till oss vilket möj-

liggör till att vi kan medverka i verksamheten och observera. Vi anser även att på detta vis är 

vår närvaro under vår observation så naturlig som möjlig för de medverkande barn och peda-

goger i verksamheten.  

Observationerna är gjorda på avdelningarna där barnen är 3-5 år (Förskola 1) och 1-5 år (För-

skola 2). Val av avdelning gjorde vi medvetet utifrån vår personliga placering då barnen och 

pedagogerna känner till oss sen tidigare. Proportionellt stratifierat urval menas att forskaren 

inte utgår från ett slumpmässigt urval utan väljer medvetet ut vilka som ska medverka i under-

sökningen (Denscombe, 2004). Detta medvetna val av medverkande förskolor gjorde vi ut-

ifrån att förskolorna befinner sig i olika kommuner samt att de två olika förskolorna skiljer sig 

från varandra genom sin åldersindelning då den ena är en 3-5 års avdelning och den andra är 

en syskonavdelning (1-5 år).  

 



 

18 

 

9.3 Datainsamlingsmetod  
Vi har valt strukturerad observation som metod för att ta reda på hur två förskolor ser ut i ett 

hälsofrämjande arbete i verksamheten. Syftet med observationen är att korrigera kontexten för 

att ett bra lärande som möjligt ska ske (Bjørndal, 2005). Vi anser att en strukturerad observa-

tion kan möjliggöra för oss att se hur verksamheten kan se ut utifrån ett hälsofrämjande arbete 

och på så vis kunna se nya möjligheter och förändringar för att främja hälsoarbetet i försko-

lans verksamhet i framtiden. Med strukturerad observation menas att observatören i förväg 

har skrivit ner vad som ska observeras i form av schema och med en ostrukturerad form inne-

bär det att det är ett mer öppet, utforskande syfte med ett brett fokus och innefattar inte något 

observationsschema (Bjørndal, 2005).  

 

Ett observationsschema kan användas vid observation då man i förväg har arbetat fram ett 

schema utifrån det beteende och händelseförlopp som man vill undersöka (Patel & Davidson, 

2003). Våra observationer utgick utifrån ett observationsschema där vi skapade kategorierna; 

Läroplanen, rörelse, kost, miljö samt en övrig kategori. Denna metod valde vi medvetet då vi 

vill på ett fokuserat sätt observera de olika delarna i verksamheten samt för att inte gå någon 

information förlorad. En övrig kategori anser vi ska hjälpa oss för att kunna anteckna ned de 

vi anser är relevant men som i det tillfället inte kan placeras under en enskild kategori.  

En observation kan inte vara helt objektiv, då vi genom våra sinnen upplever bildlig karaktär 

av verkligheten, alltså den erfarenheten som är återskapad utifrån de nervimpulser som skick-

ats till hjärnan efter händelsen. Med dem menas det att händelsen inte är en sanning utan mer 

en bild utav händelsen. Enligt gestaltpsykologin har man studerat vad som sker i perceptions-

stadiet och utifrån det utgått att individer har en önskan om att organisera omvärlden i me-

ningsfulla helheter. (Bjørndal, 2005).  

Det finns två olika typer av deltagande vid observation, en icke deltagande och en deltagande 

observatör (Patel & Davidson, 2003). Vi har valt att till stor del vara icke deltagande förutom 

vid de tillfällen vi observerar måltidssituationerna. Detta medvetna val gjordes då vi anser att 

som en icke deltagande observatör har du en möjlighet att se mer av helheten än om du är 

med och deltar. På så vis minskar vi risken med att gå miste om information under observa-

tionstillfället. En risk med att vara en deltagande observatör innebär att observatören är be-

gränsad med att kunna anteckna ner information när han vill, vilket resulterar till att mycket 

information behöver hållas i minnet (Patel & Davidson, 2003).  



 

19 

 

Ingen pilotobservation genomfördes eftersom observationens resultat kunde bli på många 

olika sätt. Med kategorier granskade vi förskolorna men kategoriernas marginaler var inte 

föreskrivna i den bemärkelsen att en helhets undersökning inte kunde ske.   

9.4 Procedur  
Nedan redovisas genomförande för protokoll, observationerna, utskick av brev till förskolor-

na. 

9.4.1 Observationerna 
Observationerna genomfördes under sammanlagt en vecka under 3 timmar per dag. Paus för 

diskussion gick bort med 1 timme per dag. Detta val gjorde med tanke på de nio faktorer som 

kan påverka observationen som Bjørndal lyfter fram. Med kortare och flera observationstill-

fällen anser vi att bland annat vårt fokus hålls på en jämnare nivå. 

Miljön antecknades ner då det för tillfället inte var verksamhet just i det rummet, dock obser-

verades utomhusmiljön i samband med att barnen var närvarande för att se ifall gården bjöd in 

alla barnen till lek. Aktiviteterna observerades på förmiddagarna då större delarna av barn-

gruppen fanns på plats. Matsituationerna iakttogs med oss närvarande vid borden. Hur läro-

planen integrerades i verksamheten var svårare att följa eftersom vi inte valde att göra inter-

vju. Men vi tittade på hur läroplanen kom fram i planeringen, samt ifall det fanns någon grov-

planering för verksamhetens aktiviteter. I ”övrig observation” föll det sig naturligt att förskol-

lärarnas vardagliga diskussion om aktivitet, läroplan och miljö blev placerad.  

9.4.2Samtycke från förskolorna 
Förfrågningar i form av ett personligt brev skickades ut till förskolorna för att få godkännande 

för observation. Utöver detta var vi även personligen på plats innan observationerna där dis-

kussion om observationer togs upp. Besöket innan observationen innehöll ett förtydligande av 

syfte, frågeställningar samt observationsmetod för att förskolorna skulle känna sig trygga med 

sitt deltagande.  

9.5 Databearbetning 
Att använda sig utav schema när man ska anteckna ner sina observationer underlättar bearbet-

ningen av de anteckningar som blir efter en avslutad observation (Bjørndal, 2005). Den in-

formation som har samlats in ska klassificeras, koncentreras och bearbetas för att kunna be-

svara de frågor som ställts i undersökningen. Bearbetning utav insamlat material kan göras 

genom kvantitativa respektive kvalitativa metoder. En kvantitativ bearbetning används vid 
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statistik och kvalitativ metod används oftast när vi bearbetar textmaterial efter bland annat en 

intervju eller observation. (Patel & Davidson, 2003).  

Vi har valt att användas oss utav en kvalitativ bearbetnings metod då vi ska transkribera vårt 

observationsprotokoll. Transkriberingen utav protokoll gjorde vi genom att tillsammans titta 

på varje observationsprotokoll och välja ut de relevanta delarna som framkommit under de 

observationstillfällena. Transkriberingen användes som ett underlag för diskussion och analys 

då vi på ett lättare sätt kunde jämföra de två olika förskolorna.  

Genom bearbetning av protokollen föreföll det sig naturligt att de fasta kategorierna miljö, 

kost, rörelse och läroplan fick vara underlag för resultatet i studien. Genom diskussion kom vi 

fram till kategorierna utifrån vilka delar av verksamheten som hälsa reflekteras i. På så vis 

kunde vi hålla isär de olika delarna i diskussion och analys och vi anser att man som läsare 

lättare får en överblick i det som har undersökts. 

Efter diskussion om observationsprotokollet bearbetades detta och viktiga hållpunkter anteck-

nades ner till resultatet. Viktigt för oss var att förskolorna skulle kunna visa sin verksamhet 

och sitt arbetssätt utan identifiering. Induktivt har informationen från observationerna redovi-

sats. 

9.6 Etiska övervägande  
Etiska dilemman förekommer ofta i samband med observationer. Vetenskapsrådets fyra krav 

(Vetenskapsrådet, 2008) är en utgångspunkt för genomförande av känslig data för förskolan. 

Vid observationer ska observatören ”ta i akt” vilket menas att visa respekt för de individer 

som iakttas och de ska innefatta pedagoger, elever, föräldrar, kollegor och den organisation 

men även för samhället i sin helhet (Bjørndal, 2005). Kraven har sitt ursprung i individ-

skyddskravet och delas in i följande; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetsk-

ravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2008).  

Etiska dilemman faller inom ramen för konfidentialitetskravet och av etiska skäl har försko-

lors namn inte nämnts i studien för att värna om förskolans, personalens och barnens integri-

tet. Varken personal eller barn kan identifieras utan benämns istället som förskollärarna och 

barnen. Alla kraven har viktiga delar att ta hänsyn till. Informationskravet var viktigt för oss 

eftersom förskolornas rätt till information om studien är väsentlig då deras verksamhet grans-

kas. Informationen ska vara saklig och innehålla all information som finns kring studien.  
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Samtyckeskravet har inte krävt några åtgärder eftersom vi inte inhämtat samtycke från föräld-

rar eftersom vi inte observerat det enskilda barnet utan fokuserat på verksamheten och för-

skollärarna. Däremot har förskollärarna själv fått godkänna sitt deltagande och även förskole-

chefen har fått godkänna observation i förskolorna. Konfidentialitetskravet tog i betänkande 

då ingen förskolas namn, eller område kan identifieras likaså att personal och barn förblir 

anonyma. Det är verksamheten som är intressant. Nyttjandekravet hänvisar till hur studien 

kommer förvaras efter examination, och riktar sig främst till verksamma inom området för-

skolan. 

10. Resultat och analys 
  

Nedan följer en redovisning av vad empirin resulterade i utifrån observationsprotokollet. 

Resultatet är utan värderingar och beskriver endast vad som setts och uppmärksammats på 

förskolorna från protokollets kategorier rörelse, miljö, kost samt läroplan. Resultatet för varje 

förskola följs av en analys även här utifrån protokollets kategorier.  

 

10.1 Förskola 1 
 

Barnen på förskolan går i 4-5 års avdelning och det är 24 barn på observerade avdelningen.  

Rörelse 
Observationen på andra förskolan inleds med som vanligt förekommande fruktstund vid nio 

tiden.  Vid tio är det gruppen 4-5 åringars tur för rörelse. Under onsdagarna har alla åldrar 

olika tider för rörelse, vars aktiviteter styrs efter ålder och motoriska färdigheter. Innan 

aktiviteterna sätter igång frågar förskolläraren barnen frågor om hälsa tillexempel, varför är 

det bra att vi rör på oss? Vad händer i kroppen när vi rör på oss? Första aktiviteterna handlar 

om att springa. Mycket energi ska gå åt på lite tid. Man springer långsidorna fram och tillbaka 

och räknar högt femton gånger. Barnen får samlas och andas ut. Förskolläraren frågar ifall 

barnen vet varför vi blir varma i kroppen, vad som händer med lungorna och varför vi 

behöver syre.  Resterande del av rörelsetiden läggs på lekar. Det är allt från 

samarbetsövningar, till kommunikationsövningar, till lekar som ska belysa något ämne 

tillexempel känslor eller matematik. Genomgående i alla lekar är att kroppen används.     
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Miljö 
Förskolans inomhus miljö är planerat i fyra avdelningar med ett stort lekrum som alla 

avdelningar gränsar till. Avdelningen vi har tittat på är flera mindre rum med dörrar mellan 

varje rum. Det finns kapprum, hall, samlingsrum, matplats, toalett och kök. Det är små rum 

med många föremål i varje rum. ”Lekrummet” är där rörelseaktiviteter äger rum och är helt 

öppna ytor förutom en träbåt i en hörna samt ribbstolar längs väggarna. Det finns kuddar i alla 

storlekar och former till för leken. På förskolans väggar finns mycket dokumentation. Allt från 

skrivna dokumentationer till bilder och informationsblad. Det är mycket färg och olika former 

och varje vägg dekoreras med tillhörande tema.  

 

Utomhus går deras gårdsplan rumt hela byggnaden med avgränsningar för olika gårdar. 

Avdelningens barn är främst på den ”stora gården”. Det finns tre bodar för förvaring av 

leksaker, cyklar och vagnar. På två ställen på gården finns det gungor, gungor för lite äldre 

barn och gungor för yngre barn. Mitt på gården står det en klätterborg med en liten 

klättervägg för att komma upp i borgen och en rutschkana för att ta sig ner. Runt borgen finns 

möjlighet till sandlekar och det finns även en liten stuga att kunna laga sina sandkakor i. På 

gården finns det även en sandlåda med ett bord.  

 

4-5 åringarna har utedag vilket innebär att de har med sig en liten matsäck och är ute mellan 

9-11.15. De går till närliggande lekplatser, öppna gräsplaner eller hittar en skogsdunge eller en 

å att samlas kring för pedagogisk verksamhet samt att de där äter sin medtagna matsäck.  

De mindre barnen har sin verksamhet inomhus på förmiddagarna. Istället är det utomhuslek 

efter lunchen, då alla är ute inklusive de barnen som sover eftersom de sover i vagnar ute.  

     

Kost 
Förskolan har ett eget kök med en heltidskokerska som lagar maten från grunden. Kokerskan 

lagar både lunchen och ordnar mellanmål. Maten körs ut på vagn från köket och direkt in på 

avdelningarna. Alla sitter i samma rum och äter vid tre bord och barnen sitter blandade åldrar 

vid varje bord. De äldsta barnen får själv ta upp mat medan pedagogerna hjälper de yngre 

barnen.  Dialog sker främst mellan barnen och övrig kommunikation resulterar i hur man 

sitter vid matbordet eller beter sig när man äter. När övervägande antal barn ätit upp dukas 

bordet av utav personalen innan tvättning sker. De barn som fortfarande äter skyndar sig för 

att kunna följa med ut.     
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Läroplan 
Ingen fysisk läroplan kunde ses vid observations tillfällen.  Läroplanen diskuteras inte vid 

observationstillfället. Läroplanen finns med som en notis under varje ”tema-vägg”.  

 

10.1.1  Analys  

Rörelse 
Rörelsen för barnen är ett moment där barnens deltagande är viktigt för aktivitetens syfte och 

deras diskussioner likaså. Förskollärarens förhållningssätt till aktiviteten och diskussion med 

barnen om varför man rör sig, berättade förskolläraren var till för att studien kunde ha som ett 

underlag. Diskussionen om kroppen, syre och rörelse var för barnen en relativt enkel sak att 

svara på och det visar på att detta är något som tidigare tagits upp. Däremot är 

förhållningssättet intressant för varför aktiviteten anordnades från början.  

 

Miljö 
Utomhusmiljön liksom inomhusmiljön har stor betydelse för barnens utveckling där leken har 

betydelse för barnens välbefinnande. Miljön behöver utformas för att tillgodose alla barnens 

behov.  Arbetet med barn anser vi kräver förkunskaper om miljöns påverkan för vad som 

hjälper barnen att stärka sina motoriska förmågor. De yngre barnen inspireras troligtvis 

mindre i sin motoriska utveckling än de äldsta barnen eftersom övervägande material kräver 

en god utvecklad motorik tillexempel gungor, klätterställning samt klättervägg upp till 

rutschkanan och cyklar.  

 

Inomhus har alla barnen samma förutsättningar med tillgångar till rummen och material. 

Lekhallens potentialer förstärks genom anpassning av material i rummet tillägnat planerade 

aktiviteter. Inga möbler är valda att placeras där och barnen har fri lek att kunna utveckla sina 

motoriska färdigheter utifrån det utvecklingsstadiet barnet befinner sig i.  

 

Kost 
Pedagogisk måltid är till som reflektionstillfälle för barnen där de kan bearbeta intryck och 

händelser som uppstått under dagen.  Under måltiden är det barnen mellan som pratar dels om 

vad de gjort på förskolan men även utanföraktiviteter som de har gemensamt. Personalens 

deltagande i samtalet är litet. 
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Blandade åldrar vid borden gör att ljudnivån blir väldigt hög och många av barnen finner 

ingen matro.  Däremot gör lokalens utformning det svårt att förändra placering av bord och 

stolar för att kunna förändra matsituationen och därmed få ner ljudnivån och möjligt bidra till 

ett lugnare tempo. 

 

Läroplan 
På förskolans väggar hänger mycket dokumentation från aktiviteter och teman som olika 

gruppar har haft. Under varje tema-vägg hänger utskrivna mål från läroplanen. Läroplanens 

roll i verksamheten ska tydligt vara diskuterat i arbetslaget och visas genom kvalitetsarbete 

samt kunskaper hur läroplanen på bästa sätt fyller funktionen att förändra verksamheten till 

det bättre. Fysiskt syns inte läroplanen till för övrigt och det pratas inte kring läroplanen under 

observationstillfället. 

 

 

10.2 Förskola 2 
 
Barnen går på en blandad avdelning, en förskola för barn mellan 1-5 år och de är 18 stycken 

barn.  

Rörelse 
Barnen gör aktivitet tillsammans med varandra men även uppdelat utifrån åldersindelning. 

Förskolan anordnar rörelseaktivitet ”Bamse gympa” för barnen, där barnen tillsammans med 

pedagogerna utför bestämda rörelser utifrån instruktionerna som ges via CD-skivan. I ett av 

rummen på förskolan som är större använder barnen till att göra ”shower”, då de dansar, 

mimar och teaterspel. Under observationen såg vi en del olika typer av ”shower” där barnen 

dansade tillsammans men även själva.  

 

Förskolan arbetar med SET (social emotionell träning i förskolan), där de utgår från 

handboken i SET. SET i förskolan är skriven utav Birgitta Kimber som är legitimerad 

psykoterapeut. I boken finns det sagor kring varje känsla utifrån musen Muselina och katten 

Nisse. Muselina är för de yngre barnen och Nisse är för de äldre barnen. Med hjälp utav 

sagorna får barnen upptäcka sina egna känslor genom att beskriva vart i kroppen känslan 

finns, vilket uttryckssätt känslan har och betäckningen för känslan.  

 

Barnen är indelade i två grupper enligt bokanvisningen på åldersindelningen, 1-3  år och 4-5 
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år. Barnen arbetar med olika känslor utifrån kapitlen i boken där pedagogen läser berättelsen 

till varje känsla för att sedan gör aktiviteter där barnen får bland annat rörelseövningar, 

konstnärliga uttrycksätt samt sätta ord på sina känslor.  

 

Miljö     
Förskolan består utav två avdelningar och varje avdelning har sin egen byggnad. 

Avdelningen som vi observerade består utav två normalstora rum, ett litet rum som 

används som ett målarrum, samt ett stort rum och alla rum kan stängas med en dörr. På för-

skolan finns; kapprum, korridor, kök och toalett. I två av rummen finns det matbord som an-

vänds under matsituationerna. De olika rummen är utrustade med de material som förväntas 

att användas av barnen i de olika rummen. 

 

Utomhusgården är runt de båda byggnaderna och avgränsningarna som finns är stängslet som 

är runt förskolan. På förskolan finns det två träboxar där leksaker till sandlådan förvaras och 

en byggnad med två förråd där cyklar, bollar, bandyklubbor, koner med mera förvaras. På ena 

sidan av förskolan finns det träd som barnen klättrar i samt en backe som barnen åker pulka i 

under snötider. På baksidan av förskolan finns en gungställning med fyra gungmöjligheter 

som är avgränsat med ett staket runt om. Det finns en sandlåda med en mindre byggnad i ena 

hörnet av sandlådan. På gräsplätten finns det två rep fästa mellan två träd som barnen använ-

der för att gå balansgång med samt två gunghästar. I den större sandlådan finns det en ställ-

ning med rutschkana och klättermöjligheter. På gräsplätten jämte den stora sandlådan finns 

det en upp och nedvänd båt. På framsidan är det mestadels asfalt och en basketkorg är fäst 

mot ena förrådsväggen. På framsidan av den avdelningen som vi observerade finns en lekstu-

ga och däck nergrävda i gräsmattan i olika storlekar. 

 

Kost 

Under måltidssituationen får ett barn se vad det är för mat som serveras samt presentera detta 

för bordskamraterna via tal och bild. Då förskolan är indelad på två avdelningar får förskolan 

sin mat levererad från en skola som är närliggande. Maten kommer levererad i värmevagn 30 

minuter innan matsituationen som sedan hålls på varmhållning fram tills servering. På försko-

lan går det 18 barn och är under måltiden uppdelade vid tre bord, i tre olika rum, med en pe-

dagog vid varje bord och varje rum har möjlighet till att stängas med dörr. Det är pedagogerna 

som portionerar upp maten till barnen. Till maten serveras vatten samt serveras knäckebröd 
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och frukt ibland efter maten men det är inget som sker kontinuerligt.  

 

Disken är städerskan som tar hand om och vid ett tillfälle kom hon in och började plocka tall-

rikar och vagnen med disk, då sa pedagogen till barnen att de fick skynda sig med maten då 

köksan behövde ta hand om disken. En del barn slutade då att äta sin mat och dukade av och 

något barn började äta snabbt. Under måltiden fick en del barn tillsägelser om att äta fortare 

och prata mindre då kamraterna sitter och väntar på de barnen.  

Läroplanen 

På förskolans väggar hänger mycket dokumentation från aktiviteter och teman som olika 

gruppar har haft. Under varje tema-vägg hänger utskrivna mål från läroplanen.  

Fysiskt syns inte läroplanen till för övrigt och det pratas inte kring läroplanen under 

observationstillfället. 

 

10.2.1  Analys  
 

Rörelse  
Alla barnen är aktiva till skivans sång och rörelse, ingen av barnen avstår från aktiviteten. 

Skivan berättar rörelser främst för att träna på att använda grovmotoriken men även några 

rörelser riktar sig till finmotoriken. Att barnen gör olika typer av ”shower” i det stora rummet 

tolkar vi som att miljö inbjuder till den sortens aktiviteter. Då miljön är fri från stora möbler 

samt är utrustad med musikspelare och utklädnings kläder anser vi är en miljö som tillåter 

rörelse i ett sammanhang som barnen själva och tillsammans har skapat.  

 

Förskolan jobbar med SET som för barn i yngre åldrar vara till fördel då de lättare kan 

komma till uttryck och förbättra kommunikationen. SET sker inte bara inom språkutveckling 

utan omfattas av fler kunskapsområden varav ett är rörelse. Genom rörelse kommunicerar vi 

med andra och det är via rörelse vi kan visa känslor och åsikter. SET är ett sätt att starta upp 

kommunikationen mellan barnen där varje individ har möjlighet att bli sedd och bli förstådd 

utifrån sina förutsättningar med hjälp av bland annat rörelser och kroppsspråk.  

 

Miljö 
Rummet som barnen vistas i under aktiviteten har bra ytor för motoriska övningar men är 

egentligen inget rum anpassat för rörelse. Som förskola behöver man använda sig av både 
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utomhus- och inomhusmiljö. Som en tanke för att öka kunskaperna borde miljöerna 

komplettera varandra varav vår kompetens ska se till att detta tillfredställer alla behov.   

Kost  
Som individer behöver vi alla olika och ibland samma saker för att skapa ett lugn eftersom det 

är under dessa perioder som reflektioner sätter igång i tänkandet. Matsituationerna ska inte 

bara vara för näringens skull utan i en pedagogisk verksamhet ska även tid för reflektion och 

diskussion uppmärksammas. Att maten plockas av i förtid som stressar barnen att bli klara 

stoppar tiden och funderingar kring reflektionerna. Barnen behöver inte högt uttala sig kring 

sina tankar men situationen erbjuder barnen en tid för funderingar. Ur en hälsoaspekt är det 

viktigt att barnens rutiner hålls och inte är infiltrerade av stress.  

 

Läroplan 
Förskolan val att arbete utifrån SET, social emotionell träning i förskolan, är ett sätt att höja 

barnens självkänsla och självförtroende för att kunna vara trygg i sin identitet. SET är ett sätt 

att höja barnens välbefinnande och låta barnen komma till sin rätt i gruppkonstellationen. 

Medvetenheten skapar möjligheter för verksamheten och barnens utveckling. Ett utav projek-

tens strävans mål var att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och 

leva sig in i andra människors situation. Detta anser vi kommer in i deras arbete med SET då 

barnen både själva får uttrycka känslor samt lyssna till andra barns känslor. På så vis blir bar-

nen medvetna om sina egna och andras känslor.  

 

Att förskolan runt om på väggarna har bilder och läroplansmål tolkar vi som att de vill syn-

liggöra för föräldrar och andra vad deras verksamhet arbetar med just nu samt styrka aktivite-

ternas syfte med läroplansmål.  Som observatörer är medvetenhet om arbetet med läroplanen i 

förskolan ett sätt att förstå hur pedagogerna tänker i sin verksamhet med utgångspunk för bar-

nens utveckling och lärande.  

11. Diskussion  
 
I metoddiskussionen diskuteras val av metod i förhållandevis till studiens syfte och 

frågeställningar. I resultatdiskussionen följer en djupare inblick i förskolorna där empirin, 

syfte och frågeställningar tas upp kontinuerligt och sätts i relation till tidigare forskning och 

litteratur. Avslutningsvis redovisar vi för vår slutsats. 
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11.1 Metoddiskussion  
Som metod för studien valde vi observation eftersom vi ville se hur förskolan arbetar med ett 

hälsofrämjande arbete. En intervju som metod kan enligt oss medföra att empirins reslutat blir 

efter det pedagogerna tror sig vi vill höra istället för hur verkligheten ser ut. Det var viktigt för 

oss att veta att vi som författare kunde se verkligheten och där med att stödja resultatet med 

tidigare forskningar. Vid insamling av information finns det två begrepp att förhålla sig till, 

validitet och reliabilitet. Validitet står för vetande av att undersöka det som förväntas 

undersökas och reliabilitet står tillförlitligheten på studien och dessa begrepp står i relation till 

varandra. (Patel & Davidson, 2003).  

 

För att förhålla oss till validitet i vår studie har vi haft vårt syfte och våra frågeställningar som 

bas i vår observation och utformade vårt observationsschema utifrån dessa. Då vi valde att 

vara icke deltagande observatör kunde vi anteckna ner våra direkta observationer vilket vi 

anser är direkta observationer i förhållande till syfte och frågeställning.  

I förhållande till reliabiliteten i vår studie har vi som vi tidigare beskrivit att vi använt oss utav 

samma observationsschema vid alla observationstillfällen samt att vi har varit två som har 

observerat. En kontroll av reliabiliteten i en observation kan vara att det är två personer som 

observerar samtidigt samma tillfälle (Patel & Davidsson, 2003). 

Att välja förskolor vi båda varit på innan själva observationstillfället kan ha varit både till vår 

fördel men också nackdel. Fördelen kände vi båda var att både personal och barn var naturliga 

i sin miljö och att vi kunde genomföra insamlingen av empirin utan större hinder. Däremot 

blir vi medvetna om att vi i vår tur kan omfattas av omedvetna värderingar som kan generera 

implikationer till studien. 

 

Observationsschemat var till stor hjälp i själva undersökningen eftersom detta hjälpte en att 

fokusera på vad som för studien var lämpligt. Det är väldigt många intryck när man kommer 

till en förskola och har all tid till att dokumentera och reflektera. I en observation är det viktigt 

att förhålla sig opartisk (Bjørndal, 2005) vilket schemat får en att vara med färdiga kolumner 

för vad som ska observeras och där med att se helheten genom ett icke deltagande (Patel & 

Davidson, 2003). Transkriberingen användes som ett underlag för diskussion och analys då vi 

på ett lättare sätt kunde jämföra de två olika förskolorna.  
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Båda upplevde det svårt att föra en observation på hur läroplanen integrerades i verksamheten 

då vi inte kunde intervjua personalen. Läroplanens roll kommer främst fram i planeringar och 

är inbakad i verksamheten. Alltså kan läroplanen finnas som en röd tråd i verksamheten utan 

att man vid första anblick lägger märke till detta.  

 

Brev skickades ut till förskolecheferna för ett godkännande av observation. Efter besökte vi 

förskolorna för att prata igenom med personalen om hur observationen skulle gå till och 

härledde till syfte, frågeställningar och metod. Det kändes bra att ha pratat med personalen om 

observationstillfällena då ytterligare förtroende för bland annat sekretess skapades.  

 

11.2 Förskola 1 
En av våra frågeställningar är Hur sätts verksamhetens arbete med hälsa i relation till 

forskningens resultat från hälsofrämjande arbete? Vi kan tydligt se att förskolan har tagit till sig 

ett hälsofrämjande arbete i sin verksamhet och enligt ett av läroplanens strävansmål mot bättre 

hälsa och välbefinnande är ”att barnen ska få en förståelse för betydelsen av att värna om sin 

hälsa och sitt välbefinnande samt att de utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning” (Utbildningsdepartementet, 2010:10) som stödjer förskolans val av fysisk 

aktivitet. Intressant är att se vilken syn på hälsa förskolan har och utifrån observationerna 

visar resultatet steget mot att främja barn hälsa är taget. Verksamheter erbjuder rörelse i form 

av gymnastik med musik och berättar röst som beskriver övningarna. Även om utlåtandet om 

varför reflektion genomfördes med barnen om aktivitetens rörelse hörde man att barnen sedan 

tidigare tagit del av de frågor som ställdes och tagit vara på svaren. En del av professionen 

som förskollärare innebär att kunna använda styrdokument så som läroplanen och 

kontinuerligt planera, reflektera, utvärdera och ompröva sin verksamhet (Berntsson, 1999). 

Enligt Vygotskij tränar barnen tillsammans på kunskaperna och kan vid senare tillfälle själv 

klara av kunskapen och förmedla detta vidare (Strandberg, 2006) vilket lyfter det andra målet 

för vår studie från läroplanen; ” Barnen ska få utveckla sin identitet och känna trygghet i den 

och som förskollärare ska vi ansvara för att varje barn får stöd och stimulans i sin motoriska 

utveckling” (Utbildningsdepartementet, 2010:11). Genom att medvetet lägga in fysisk 

aktivitet menar Ericsson (2003) kan bidra till ett bättre välbefinnande och stötta barnen i 

eventuella svårigheter, så som koncentrationsförmåga. Quennerstedts (2006) studie visar just 

på medvetenheten kring att tillämpa fysisk aktivitet i förskolan och vilka fördelar det har mot 

hälsan.  Lika så stödjer Ward, Vaughn, McWilliams & Hales (2010) studie att medvetande 

kring planering av fysisk aktivitet kan bidrag till bättre motoriska färdigheter, vilja till rörelse 
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samt bättre koncentration.  

 

Det som förskolan kan framhäva inomhus som medveten fokusering på hälsa och motorisk 

utveckling är lekrummet som alla fyra avdelningar har tillgång till att använda. Detta rum är 

medvetet helt tomt från möbler och innehåller endast kuddar av olika former, färger och 

storlekar. Hillman (2010) menar att barnens motoriska utveckling, grovmotorik och 

finmotoriken, har fördelar med sig till inlärning och utveckling i övrigt och barnens möjlighet 

till ett omöblerat rum för motoriska lekar och övningar skapar bra förutsättningar för deras 

hälsa. Enligt Renblad & Brodin (2012) studie finns flera aspekter ifall förskolan erhåller god 

kvalitet som påverkar barnens välbefinnande, vilka är att det behövs en stabilitet och 

kontinuitet i barngruppen samt att både den psykiska och fysiska miljön är tilltalade och 

utvecklande. Förskolans lokaler är begränsade samtidigt som det är många barn per avdelning 

vilket gör att stora delar av ytorna är till för bord och stolar. Efter att ha observerat barnen och 

pedagogerna på gården går det lätt att se att de största barnen har en rörelsefrihet på gården 

där de tillsammans samspelar över och med stationerna byggda på gården. Däremot ser man 

en genomgående svårighet för de allra minsta barnen att vara delaktiga i lekarna eftersom 

stationerna med bland annat klätterställning, rutschkana och gungor skapar hinder eftersom 

dessa är över deras motoriska förmåga. Vygotskij (Strandberg, 2006) förklarar ur det 

sociokulturella perspektivet goda skillnaden i utvecklingen när barnen får hjälp av andra med 

större erfarenhet och kunskaper. Utedagarna med den största gruppen, 4-5 åringar förmedlar 

intrycket att ”allt har sin tid” på ett bra sätt. Ämne, natur, välbefinnande, tankar och 

funderingar kommer i första hand och påvisar en pedagogisk verksamhet i naturlig form. 

Barnens tankar och funderingar är viktiga för vad som planeras för aktiviteterna och den fasta 

planen kan ändras efter hur intresse och erfarenhet från barnen ser ut. Vygotskij (Strandberg, 

2006) menar att mötet mellan språket, kommunikation och fysisk aktivitet ska tas tillvara på 

eftersom detta ger hälsofrämjande aspekter.  

 

Matvanorna har stor betydelse för hälsan och visar sig genom ett piggare, gladare barn med 

mer lust för att lära och utvecklas (Livsmedelsverket, 2007). Barnens förmåga att så väl han-

tera och diskutera kring kost och matvanor är begränsad och har istället ersatts med vett och 

etikett och uppförandet kring matbordet. Pedagogiska måltiden har i uppgift att hitta möjlig-

heter för pedagogerna att möta varje barn genom samtal och reflektioner och skapa en gemen-

sam stund för bearbetning av det som hänt under dagen (Utbildningsdepartementet, 2010). 

För att verksamheten ska kunna ge en bra och rättvis bild av hälsa krävs både kunskaper om 
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fysisk aktivitet men samtidigt om kost eftersom detta går hand i hand (Livsmedelsverket, 

2007).  Den pedagogiska utvecklingen i förskolan förändras genom att både pedagoger och 

barn är delaktiga, värderar och tar makt över situationerna (Ahlberg, 1999).  Pedagogisk mål-

tidssituation är att föredra, eftersom detta sätter praktiken och teorin i verklighet och blir mer 

tydligt för barnen. Tydligt kan detta ses i förskola 2 där barnen tillsammans lär både genom tal 

och bild.   

 

Läroplanens betydelse för förskolan är att säkerhetsställa att verksamheten levererar verktyg 

för att barnen ska tro på sig själv och därmed öka inlärning och kunskaperna (Utbildningsde-

partementet, 2010). Genom att titta på miljön, aktiviteten samt förhållningssättet till välbefin-

nande pekar allt på att förskolan har tagit till sig läroplansmålen mot bättre hälsa. För att för-

stärka både förskolans men även barnens kunskaper hade pedagogerna kunnat göra läropla-

nens roll mer tydlig i verksamheten tillexempel genom att tillföra den i den dagliga diskussio-

nen om verksamheten samt att synliggöra i fysisk bemärkelse. Skolinspektionen (2011) gjorde 

samma fynd där det visade sig att läroplanen inte fanns med som en reflekterande utgångs-

punkt i utformningen utav verksamheten.  

11.3 Förskola 2 
Vygotskij menar enligt sociokulturellt perspektiv att allt lärande först sker i samspel med 

andra, alltså det jag tillsammans kan med någon annan först, är det som jag sedan kan utföra 

själv (Strandberg, 2006). På förskolan är det synligt att barnen gör mycket tillsammans oav-

sett ålder vilket enligt Vygotskijs synsätt kan påverka barnens utveckling, vi anser att de äldre 

barnen bidrar med sin erfarenhet och utveckling till de yngre barnen. Enligt vår mening kan 

detta även påverka barnens utveckling negativt då de äldre barnen behöver utmanas vilket gör 

att pedagogerna har det stora ansvaret så att inte barnen stannar i sin utvecklingsfas för att de 

behöver anpassa sig efter de yngre barnen på avdelningen. Enligt Vygotskij lär vi oss mest vid 

de tillfällen vi omskapar relationer, kontexter och hjälpmedel (Strandberg, 2006 & Säljö, 

2000). Pedagogerna gör medvetna aktivitetsindelningar utifrån barnens ålder, kan det vara så 

att de gör det för att barnen ska kunna få en aktivitet som är anpassat utifrån deras ålder, mog-

nad och erfarenhet? Pedagogerna ansvarar för att barnen ska få möjlighet att mötas i mindre 

grupper dagligen och deras sammanträffar behöver vara föränderliga (Åberg & Lenz Taguchi, 

2005).  

Förskolan har enligt vår mening gjort ett medvetet val med ”Bamse gympan” då de har 

kopplat läroplanens strävansmål, ”att barnen ska få möjlighet att utveckla sin motorik, 
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koordinationsförmåga samt sin kroppsuppfattning till aktiviteten” (Utbildningsdepartementet, 

2010). Är barnen medvetna om varför de utför ”Bamse gympa”? Detta är en fråga som man 

kan ställa sig då detta inte har varit synligt under observationen, att barnen blir medvetna om 

hur de påverkar deras hälsa. Vi anser att ett lärande och uppfattning inte kan förstås om inte 

barnen själva får sätta ord på sin förståelse, först då kan vi veta om barnen har förstått syftet 

med aktiviteten. Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) bygger ett lärande på ett samspel, med 

samspel menas det som sker mellan barn, miljö och pedagoger samt det intresset och de 

erfarenheter som ges till barnen som också ligger till grunden för lärandet.  

 

Ett rum med stora ytor anser vi möjliggör till rörelse då barnen inte har några hinder i miljön 

som kan påverka deras deltagande i aktiviteten. Ett rum med fria ytor skapar möjligheter för 

motoriska rörelser och aktiviteter samt skapar goda förutsättningar för ett främjande av barns 

hälsa (Hillman, 2010). Att barnen även under sin dag på förskolan använder detta rummet till 

att dansa och anordna ”shower” anser vi påvisar en inbjudan till 

rörelseaktiviteter. Verksamhetens rum formas och skapas av pedagogerna men rummet formar 

även aktörerna, alltså miljön medlar till deltagarna vad som förväntas i detta rum (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005). Hillman (2010) tar upp betydelsen av att kunna vara aktiv och varför 

fysisk aktivitet inte borde ha för många gränser utan istället låta barnen få inspireras och 

därmed utforska egna begränsningar och möjligheter. Att förskolan har satt upp rutiner kring 

att ha utflykter visar på att de anser att det är viktigt att förflytta verksamheten utanför 

förskolans område och barnen får bekanta sig med närområde så som havet och skogen. Det 

blir även en fysisk aktivitet för barnen har ta sig från förskolans område till det närområde till 

förskolan då de promenerat samt att barnen är utomhus. Förskolan ska ge barnen möjlighet till 

utomhusvistelse som innefattar lek och andra aktiviteter som sker i både planerad miljö och 

naturmiljö (Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

Vi anser att när pedagogerna låter barnen berätta för varandra vilken mat som serveras så får 

barnen en möjlighet att bli medvetna, samt får sätta ord på den maten som serveras. De får 

även inför varandra visa sin kunskap och stå i centrum samt att de andra barnen behöver lyss-

na och lämna plats för det barnet som står i centrum. Ett lärande i förskolan ska baseras på det 

samspelet som sker mellan vuxna och barn samt att barnen lär av varandra (Utbildningsdepar-

tementet, 2010). Ett lättare lärande sker om barnen är mätta och får bra mat balanserat under 

sin dag, samt främjas och hålls en god hälsa med goda matvanor och vardaglig fysisk aktivitet 

(Livsmedelsverket, 2007). När städerskan kommer in och börjar plocka undan tallrikar så 
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började en del barn att äta snabbare eller säga att de hade ätit klart, vilket vi tolkar är ett mo-

ment som är stressande för barnen i deras måltidssituation. Detta var även något som pedago-

gerna tog upp när något barn tog längre tid på sig vilket kan leda till att barnen upplever mål-

tiderna på förskolan som stressande. Måltidssituationer ska förtäras i lugn och rofylld miljö 

(Livsmedelsverket, 2007). 

Läroplanens betydelse för verksamheten är att säkerhetsställa att förskolan bygger sin verk-

samhet utifrån att ge barnen de verktyg som barnen behöver för att få en tilltro till sin egen 

förmåga samt att de får möjlighet att utveckla förmågor och kunskaper som skrivs ut i läro-

planen (Utbildningsdepartementet, 2010). Utifrån våra observationer är det synligt att peda-

gogerna använder sig utav läroplanen i sin verksamhet. Detta genom att läroplanen syns samt 

dokumentationerna som fanns uppsatt på väggarna. Men även utifrån att de på ett tydligt sätt 

vill involvera föräldrarna i sitt arbete genom att beskriva syftet med ”Bamse gympa”. Kvali-

tetsgranskningen (2011) skrev att det som behövs göras i verksamheten är att ett synliggöran-

de samt att analysera och diskutera målen som är utskrivna i läroplanen. Förskolan synliggör 

bland annat sitt syfte med ”Bamse gympan ” där de applicerar aktiviteten på ett utav hälsolä-

roplans mål i läroplanen. Vilket visar på att förskolan arbetar utifrån ett hälsofrämjande ar-

betssätt. Att en dokumentation med läroplansmål sitter upp anser vi inte behöver betyda att 

verksamheten aktivt och medvetet arbetar med läroplanen vilket man som observatör ska ha i 

åtanke (Skolinspektionen, 2011) 

11.4 Sammanfattning 
Något som vi kan se generellt i varje förskola är en gedigen omsorg där varje barn får vara sitt 

bästa i situationer för lärande utifrån de kompetenser pedagogerna har. Detta kommer skapa 

en gedigen grund för deras utveckling vilket skapar nyfikna samhällsmedborgare (Utbild-

ningsdepartementet, 2010). MUGI-projektet från Ericsson (2003) samt Ward, Vaughn, 

McWilliams & Hales (2010) studie visade att inlagd extra motorisk träning i förskolans verk-

samhet ger positiva följder för grov- och finmotorik, perception och förmåga att minnas detal-

jer men även att medvetenhet av vald fysisk aktivitet gynnar barn med koncentrationssvårig-

heter. Vi ser båda förskolorna ta ansvaret för barnens och verksamhetens utveckling genom 

medvetna val till fysisk aktivitet och understryker viljan att arbeta med läroplansmålen om 

hälsa.  
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Miljön spelar stor roll för barnens utveckling och ska vara utmanande och föränderlig 

(Strandberg, 2006). Båda förskolorna har stora utmaningar i sin miljö till ett nytt tänkande om 

hur och varför barnen behöver utmanas och bli mer anpassat för att främja barnens hälsa och 

välmående. Stimulerande miljö ökar möjligheterna för att barnen ska få ett bra välbefinnande 

(Renblad & Brodin, 2012). Strandberg (2006) menar ur sociokulturella perspektivet att barnet 

förhåller sig till miljön efter vad barnet behöver utveckla och det är miljöns existens för barnet 

som är väsentligt (Strandberg, 2006). Kärnan i den pedagogiska verksamheten är att ge barnen 

de förutsättningar som de behöver senare i livet (Skolinspektionen, 2011).  

 

Kosten ingår i det psykiska och sociala välbefinnandet förutom att det är kroppens energi och 

byggstenar för att överleva (Hillman, 2010). Ingen av förskolorna sätter kosten i relation till 

hälsa vilket innebär att matsituationerna istället utgår från ”den dolda läroplanen” (Ahlberg, 

1999), där förgivettagande förutsättningar för vett och etikett är det som präglar matsituatio-

nerna. Pedagogiska måltider med intresse för huvudämnet kost kan skapa inblickar i helheten 

i ett lärande för livet.  

 

Läroplanen ska fungera som ett underlag för verksamhetens innehåll men också förhållnings-

sätt till barnen och deras kunskapsmöjligheter (Ahlberg, 1999). 

Medvetenheten kring läroplanen är begränsad och detta syns i verksamheten. Båda förskolor-

na arbetar olika med läroplanen och dess tolkning av målens utrymme och befogenhet i verk-

samheten borde prioriteras om och få en mer framåtsträvande helhetssyn, mer integrerat i 

verksamheten.  
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13. Didaktiska implikationer och förslag till framtida forskning 
 

Vår tanke med studien är att förhoppningsvis kunna väcka nya tankar om hälsa i förskolan 

och riktar sig främst till verksamma inom området förskolan.  

 

Eftersom många barns utveckling ligger i våra händer ligger vårt intresse i att skapa 

möjligheter för barnen att anamma kunskap om hälsa och välbefinnande eftersom vi anser det 

finns många svårigheter inom ämnet som barnen kommer i kontakt med redan i tonårsstadiet. 

Därför ligger vår pedagogiska roll i att skapa förutsättningar till livslångt välbefinnande för 

barn i förskolan.  

 

Tankar som kommit upp under tiden av genomförandet av studien är att observationerna hade 

kunnat stärkas genom intervjuer för att få nytt perspektiv om hälsa i förskolan. Funderingar 

från pedagogerna kan öppna för nya infallsvinklar och djupare resonemang kring ämnet.  
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15. Bilaga 1 
 

 

Hej! 

 

Under vårterminen 2013 kommer vi, Emma Håkansson och Dior Högfeldt från Högskolan i 

Halmstad, skriva ett examensarbete som kommer handla om hälsa. Vi kommer utgå ifrån 

läroplansmålen kap 2.2 ”Utveckling och lärande”.  Där kommer de två hälsomålen vara i 

fokus för att se hur man arbetar med dessa i verksamheten.  

Syftet med examensarbetet är att se hur förskolor arbetar med hälso- strävansmålen från 

läroplanen för att få en bild för hur man prioriterar och synliggör dessa mål.    

Vi kommer göra observationer i verksamheten och vi kommer även ta hänsyn till miljön. Inga 

namn (barn, pedagoger eller förskola) kommer att nämnas i arbetet utan kommer så fall få 

fiktiva namn.  

 

Mvh. Emma Håkansson & Dior Högfeldt.  

 

 

Kontaktuppgifter:  

 

 

  

 

 

 

Handledare på Högskolan Halmstad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:emma_hakansson88@hotmail.com
mailto:diorhogfeldt@gmail.com
mailto:Lars.Kristen@hh.se
mailto:jan_olof.johansson@hh.se
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16. Bilaga 2 
 

 Hur?  Vad? 

Läroplanen   

Rörelse   

kost   

Miljö   
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Övrigt:   
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