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Titel: Hälsofrämjande arbete i förskolan? – En kvalitativ studie om förskollärares 

uppfattningar om hälsofrämjande arbete i förskolan.   
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Hälsofrämjande arbete i förskolan och dess inverkan på barns hälsa ser vi som viktigt för 

vår yrkesroll att studera. Det är viktigt att barn får en hälsosam grund att stå på tidigt i 

livet, och främst i förskolan där de befinner sig långa stunder i sina tidiga år. Syftet med 

studien var att undersöka om, och i så fall vilka uppfattningar förskollärare har i det 

hälsofrämjande arbetet i förskolan och om de har ett medvetet arbetssätt. Vi har valt att 

använda oss av en kvalitativ fenomenografisk intervjumetod med tre observationer av 

miljö för att fördjupa resultatet. Vi intervjuade sex förskollärare på tre olika förskolor och 

det var även där vi gjorde våra observationer. Vårt resultat visar att de förskollärare vi 

intervjuade uppfattar hälsa ur ett brett perspektiv och de arbetar hälsofrämjande i 

förskolan på liknade sätt. Förskollärarna ser positivt på sitt hälsofrämjande arbete och de 

är medvetna om de effekter det medför. De är också medvetna om de risker 

hälsofrämjande arbete kan medföra och ser sig själva som en begränsande faktor.   

 

Slutsatsen med studien är att förskollärare uppfattar hälsofrämjande arbete på liknande 

sätt och deras hälsofrämjande arbetssätt skiljer sig endast vid kost och tandborstning. 

Deras uppfattningar om hälsofrämjande arbete är att barn bör vistas utomhus för att 

utmanas mer fysiskt, och inomhus ska barn känna ett lugn och en trygghet med kamrater 

och förskollärare. Förskollärarna uppfattar kost som en stor riskfaktor i det 

hälsofrämjande arbetet och några arbetar aktivt med att utesluta onyttigheter i förskolan. 

Dessa förskollärare arbetar även aktivt med tandborstning medan de andra inte gör det 

men de ser den hälsofrämjande vikten av det.  



 

 

 

Abstract  
Study: Degree project in teacher education, Advanced level, 15 hp  

University of Skövde  

 

Title: Health promotion in preschool? – A qualitative study of preschool teachers' 

perception of health promotion in preschool. 

Number of pages: 28  

Authors: Ida Rosengren and Sanna Larsson 

Tutor: Ninitha Maivorsdotter  

Date: January 2013  

 

Keywords: Health promotion, health, preschool, physical activity.  

We see health promotion in preschool and its impact on children’s health as important 

for our profession to study. It is important that children get a healthy foundation early in 

their lives and especially in preschool where they spend long moments in their early 

years. The purpose of the study is to examine whether, and if so, which perceptions 

preschool teachers have in their work with health promotion in preschool and if they 

have a deliberate approach. We have chosen to use a qualitative phenomenographic 

interview method with three observations of the environment to improve our result. We 

interviewed six preschool teachers on three different preschools, and it was also in these 

three preschools where we observed. Our results showed that preschool teachers have a 

broad view of health, and how they work with health promotion in preschool. The 

preschool teachers are aware of the good effects health promotion brings, and they are 

also aware of some of the risks it brings. They are also aware of the risks that health 

promotion may bring, and the preschool teachers also see themselves as a limiting 

factor. 

The conclusion of the study is that preschool teachers perceive health promotion work 

in similar way, and their health promotion approaches differ only in the diet and tooth 

brushing. Their perceptions of health promotion is that children should be outdoors for 

more physically challenges, and indoor children should be able to feel a peace and a 

sense of security with their friends and preschool teachers. The preschool teachers 

perceive diet and nutrition as a major risk factor in health promotion, and some are 

actively working to exclude sugar in food in preschool. These preschool teachers also 

work actively with tooth brushing while others do not, but they see the importance of 

the promotion.  
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1. Inledning 

Vi är intresserade av att studera vilka uppfattningar förskollärare har om hälsofrämjande 

arbete. Om de arbetar hälsofrämjande i förskolan och i sådana fall hur? Det är viktigt att 

barn får en hälsosam grund att stå på tidigt i livet, och främst i förskolan där de befinner 

sig långa stunder i sina tidiga år. Vi har själva erfarenheter av att förskollärare arbetar 

olika beroende på vilka uppfattningar de har på hälsa och de möjligheter verksamheten 

erbjuder för att främja hälsa, vilket leder över till följande forskningsintresse: Att 

undersöka om, och i så fall vilka uppfattningar förskollärare har i det hälsofrämjande 

arbetet i förskolan och om de har ett medvetet arbetssätt?   

 

I läroplanen för förskolan (1998, rev.2010)
1
 står det att barnen skall utveckla sin 

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att 

värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (sid 10). Detta är det enda vi kan finna i 

läroplanen som vi direkt anser berör hälsofrämjande arbete i förskolan och som har 

relevans för vår studie. Osnes, Skaug och Kaarby (2012) styrker vår uppfattning om att 

läroplanen inte har några direkta mål vad gäller hälsofrämjande arbete. När Osnes m.fl. 

talar om hälsofrämjande arbete talar de framförallt om fysisk aktivitet som en 

hälsofrämjande faktor i förskolan. De ser fysisk aktivitet som ett slags verktyg som barn 

kan använda för att uppnå de strävansmål som finns i läroplanen.  

 

Vi inser båda vikten av en hälsosam livsstil, och har samlat en del inspiration för denna 

studie från en tidigare kurs vi läst vid Högskolan i Skövde som behandlade ämnet 

hälsofrämjande arbete
2
 inom förskolan. Kursen heter ”Hälsofrämjande arbete inom 

förskolan” (7.5 hp) och handlade om vad hälsa kan innebära för ett förskolebarn men 

också vanliga hälsoproblem. Kursen handlade om hur barn kan leva i en balans av vila, 

rörelse, motion och kost, samt att undvika riskfaktorer. Vår uppfattning är att människor 

i dagens samhälle är mer hälsomedvetna än förr men ändå blir vårt samhälle mer 

bekvämt. Med bekvämt menar vi att bilåkandet ökar, man köper allt oftare snabbmat 

och barnen vistas mer inomhus framför tv eller dator. Västra Götalandsregionens 

sjukvårdsrådgivning styrker våra antaganden om att samhället blir mer bekvämt och att 

det är ett folkhälsoproblem (Västra Götalandsregionen, 2011).  

 

Osnes m.fl. (2012) stödjer vår uppfattning om att barn och vuxna är för lite fysiskt 

aktiva och har olämpliga kostvanor. De menar att under barndomen kännetecknas en 

god livsstil med regelbunden fysisk aktivitet och en varierad kost. Att främja goda 

vanor hos barn leder i sin tur till goda vanor i vuxen ålder. Författarna anser att en 

medvetenhet hos förskollärarna och en variation av fysisk aktivitet underlättar för 

barnen att kunna nå de mål som man har ställt upp för aktiviteterna. Barnen får uppleva 

glädje genom att känna vad kroppen klarar av och dess möjligheter för rörelse och 

glädjen det medför. Författarna menar att förskolan spelar en central roll då barnen 

tillbringar stor del av sina tidigare år på förskolan. Statens folkhälsoinstitut (2012) anser 

att en hälsofrämjande regelbunden fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Med en 

regelbunden fysisk aktivet menas det att man utför en aktivitet under minst 30 minuter 

                                                 
1
 Hädanefter kommer vi använda förkortningen Lpfö 98/10  

2
 Med hälsofrämjande arbete menar vi hur man arbetar för att främja barns hälsa i form av till exempel en 

god hygien, regelbunden fysisk aktivitet, en varierad kost och en stimulerande miljö.   
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varje dag. Rekommendationen för barn är 60 minuter fysisk aktivitet varje dag. Våra 

erfarenheter är att förskolor uppfyller dessa rekommendationer då barn vistas utomhus 

minst 60 minuter per dag och då är fysiskt aktiva.  
 

Vi vill visa med vår inledning att vårt forskningsområde är angeläget och relevant att 

undersöka genom att lyfta vad läroplanen och litteraturen säger.  

2. Bakgrund  
I detta avsnitt redogör vi för bakgrunden till syftet för vår uppsats. Vi beskriver 

begreppet hälsa, vad styrdokumenten säger om hälsa samt pedagogisk miljö
3
, vi 

sammanfattar dessa under problemformuleringar.  

2.1 Vad är hälsa? 
World Health Organisations (WHO) definition av hälsa är ett tillstånd av psykiskt, 

fysiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet. Hälsa 

ses som en helhet, det är alltid hela hälsan som påverkas vid olika hälsofrämjande 

aktiviteter. Ohlson (2011) skriver att hälsa är när man mår bra och känner 

välbefinnande, alltså hälsa i kropp och själ men i medicinsk mening är hälsa detsamma 

som att vara frisk. Författaren menar att man kan vara sjuk fast man mår bra psykiskt 

och vara frisk fast man mår psykiskt dåligt. Hälsan kan bero på hur man trivs med sin 

familj, förskola och fritidsaktiviteter. Vi relaterar det till vår egen studie då vi 

undersöker om förskolan arbetar hälsofrämjande och vi vet av erfarenhet från tidigare 

praktik att barnens trivsel är viktig för deras hälsa. När man trivs och känner sig trygg i 

olika miljöer utgör det en grund för en god hälsa. Upphovet till god hälsa och hälsans 

ursprung kännetecknar Antonovsky (1991) som ett salutogent perspektiv (salus=hälsa). 

Detta handlar i stort om vad det är som bidrar till att hålla god hälsa och vad det är som 

främjar god hälsa. Man fokuserar på människans möjligheter, inte på svårigheterna. 

Utifrån det salutogena perspektivet ser man alla människor som friska individer men 

man utesluter inte sjukdom. Antonovsky menar att istället för att fokusera på sjukdomen 

och vad som orsakade den fokuserar man på faktorer som gör att man ska må bra och 

vara frisk, exempelvis sociala relationer, ekonomi eller religion. Det är alltså möjligt att 

vara sjuk men ändå ha hälsa. Genom det salutogena perspektivet söker man efter 

individens totala historia och inte bara till sjukdomens uppkomst. 

 

Quennerstedt (2006) har i sin avhandling Att lära sig hälsa, undersökt skolämnet idrott 

och hälsa med fokus på hälsa. Han skriver att hälsa kan ses som ett begrepp med en 

mängd olika betydelser. Han nämner några av betydelserna som hälsotips, 

hälsobringande metoder såsom reklam i tidningar och tv om hälsosamma livsmedel och 

skönhetsprodukter. Ewles och Simnett (2003) kritiserar enligt Quennerstedt (2006) 

WHO:s definition av hälsa då hälsa ses som ett ideal som är svårt att uppnå eftersom det 

då skulle krävas att man har fullständigt fysiskt, psykisk och socialt välbefinnande. 

Ewles och Simnett (2003) skriver att istället för att se hälsa som ett av livets mål bör 

man se det som en resurs i sitt liv. Författarna ser hälsa genom ett holistiskt synsätt där 

olika aspekter på hälsa hör ihop och är bundna till varandra. Osnes m.fl. (2012) 

diskuterar begreppet hälsa och har också ett holistiskt synsätt på hälsa. Med holistisk 

menas att man ser på människan i helhet. Nordenfelt (1991) menar att det holistiska 

                                                 
3
 Med pedagogisk miljö menar vi den miljön barn möter i förskolan.  
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synsättet ser på människan som en aktiv varelse i sociala relationer och menar också att 

man ser på människan som en helhet. Grunden till det holistiska synsättet är att 

människan har ett huvudsakligt engagemang för sin hälsa. En konsekvens för vår studie 

blir att hälsa på det här sättet blir svårare att analysera men att vårt val att göra en 

kvalitativ studie kan vara bra för att vi då kan uppmärksamma flera faktorer samtidigt. 

 

Almvärn och Fäldt (2001) förklarar fysisk, psykisk och social hälsa. De menar att hälsa 

definieras på olika sätt men att vår hälsa bäst bevaras genom att vi får våra behov 

tillfredsställda. Fysisk hälsa definieras som en välfungerande kropp. Kroppen har 

utvecklats under många år och den är självreglerande. Kroppen kräver föda, luft och 

vatten men även vila och aktivitet för att bevara sin hälsa. Social hälsa definieras som 

ett samspel och en gemenskap med andra. Sociala välfungerande relationer till andra är 

viktigt för människan. Psykisk hälsa är svår att definiera då vi inte behöver ha god 

psykisk hälsa bara för att vi mår bra fysiskt, och vår psykiska hälsa behöver inte vara 

dålig då vi inte mår bra fysiskt. Almvärn och Fäldt (2001) refererar till WHO:s 

definition av psykisk hälsa där det står att:  

 
Förmåga att skapa harmoniska relationer till andra människor och att acceptera 

motstridiga tendenser i det egna psyket på ett balanserat och socialt acceptabelt sätt (s. 

30).  

 

Almvärn och Fäldt (2001) uppfattar WHO:s definition på psykisk hälsa som att 

relationer mellan människor är viktiga. Vi kommer att beakta psykiska faktorer av hälsa 

i empirin då vi själva anser att det är lika viktigt som fysisk och social hälsa. 

 

Osnes m.fl. (2012) förknippar begreppet hälsa med koordination, kroppsuppfattning och 

motorik och förklarar dessa begrepp: Koordination – Delas in i balans, rytm, 

reaktionsförmåga, rumsuppfattning, öga - fot och öga - handkoordination. Det är flera 

faktorer som bidrar för rörelsen. Kroppsuppfattning – Hur vi upplever vår kropp, rör oss 

och hur vi kontrollerar kroppen i rörelse. För barn kan kroppsuppfattning innebära att de 

känner till de olika kroppsdelarnas namn. Motorik – Är allt som har med rörelse att 

göra, en rörelse mellan nerv och muskel. Motorik handlar även om barnets motivation, 

hur den fysiska miljön och hur den sociala - och psykiska miljön ser ut för barnet.   

 

Bremberg och Eriksson (2010) skriver att de olika beteenden som utvecklas under 

uppväxtiden senare har betydelse för hälsan under levnadsloppet. Med beteenden menas 

till exempel att ett barn som äter mycket fet mat tillsammans med mycket stillasittande 

kan utveckla fetma senare i livet. Fetma kan senare bidra till hjärt- och kärlsjukdomar. 

Hälsoutvecklingen i Sverige har varit gynnsam bland barn och ungdomar under en 

längre tid och de flesta sjukdomar har blivit allt ovanligare. På samma gång har 

riskfaktorer för hälsoproblem i vuxen ålder minskat. Vidare skriver författarna att 

riskfaktorer såsom psykisk ohälsa har blivit allt vanligare i vuxen ålder i Sverige. 

Bremberg och Eriksson (2010) refererar till Allebeck, Moradi och Jacobsson (2006) 

som skriver att de riskfaktorer som kan utvecklas genom människors olika beteenden är; 

bruk av tobak, övervikt och fetma (högt BMI
4
), bruk av alkohol, fysisk inaktivitet, lågt 

intag av frukt och grönsaker, bruk av narkotika samt osäkert sex. (sid, 18).  

 

                                                 
4
 BMI – Body Mass Index (Vikt i förhållande till längd) 
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Sammanfattningsvis definieras hälsa som att känna ett välmående men det beskrivs på 

olika sätt av författarna. Hälsa ses som en helhet mellan ett socialt, fysiskt och psykiskt 

välbefinnande. Detta ser vi som positivt för vår studie då vi har jämfört olika författares 

definitioner på hälsa. I sammanhanget kan det vara viktigt att nämna att respondenterna 

kanske inte alls har denna uppfattning om hälsa.  

2.1.1 Definition av hälsa  

Vår definition av hälsa är att man känner ett välmående där både fysisk, psykisk och 

social hälsa samspelar. Vi anser att välmående är när man huvudsakligen trivs och 

känner sig trygg i olika miljöer samt hur det i sin tur påverkar hur man mår och vilken 

hälsa man har.  

2.2 Vad säger styrdokumenten om hälsa? 
I Lpfö 98/10 står det att lärandet skall baseras på samspel mellan vuxna och barn, men 

också att barn lär av varandra. Förskolan skall ge barn stöd så att de kan utveckla en 

positiv bild av sig själva genom att känna tilltro till sin egen förmåga. Barngruppen skall 

vara en viktig och aktiv del i utvecklingen för barn. Barn skall erbjudas en väl 

balanserad dagsrytm och miljö. Detta genom omvårdnad och omsorg som såväl vila och 

aktivitet för en balanserad vardag. Barn skall ges möjlighet till olika aktiviteter under 

dagen och verksamheten skall ge barn utrymme till planering, fantasi och kreativitet i 

lek och lärande, både inomhus och utomhus. Genom utomhusvistelsen skall det ges 

möjlighet till aktiviteter i både planerad miljö och naturmiljö. Utifrån detta kan barn 

utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning och även förståelsen 

för att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.  

 

FN:s konvention om barns rättigheter (antagen av FN:s generalförsamling den 20 

november 1989) skriver i artikel 6 att barn har rätt till utveckling och med detta menas 

fysisk, social, moralisk och psykologisk utveckling. Vidare handlar rätten till utveckling 

om att barn ska få sina grundläggande behov tillfredsställda och dessa är rätten till 

kärlek, trygghet och ett stabilt och varaktigt förhållande till sina föräldrar. Barn har rätt 

att utvecklas i en miljö som tillgodoser dess behov av stimulans, att barn får lära sig ta 

ansvar, sätta gränser för sitt eget handlande och att utifrån sin ålder få påverka sin 

situation. Dessa skall tillfredsställas på ett sådant sätt att barnet är förberett för ett 

självständigt liv. I artikel 24 erkänner konventionsstaterna barns rätt till att få bästa 

uppnåeliga hälsa. (Utrikesdepartementet, 2006). 

 

Styrdokumenten visar att förskollärare skall ge barnen rätt till att vara aktiva, en 

möjlighet till en god miljö och få en förståelse för sin hälsa. Vi kan se konsekvenser för 

vår studie då framförallt Lpfö 98/10 inte tar upp hälsofrämjande arbete som ett större 

strävansmål. Detta kan bidra till att respondenterna i vår studie inte arbetar lika aktivt 

med hälsa i verksamheten och detta kan påverka respondenternas uppfattning och 

inställning till hälsa.  
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2.3 Pedagogisk miljö 
Bremberg och Eriksson (2010) skriver att: 

 
Att främja hälsa innebär i första hand att utforma den psykiska, sociala och fysiska miljön 

så att den anpassas till människans behov.(s.50) 

 

Bremberg och Eriksson (2010) skriver att hälsan kan förbättras genom en lämplig 

anpassning mellan miljö och människa. Då handlar det om att anpassa miljön efter 

människan. Hälsan kan dock förbättras av att individen anpassas efter miljön. Ett 

exempel är vaccinationer som anpassar individen till förekommande smittämnen. 

Nackdelar med att individen anpassas efter miljön kan vara att miljön inte är tillräckligt 

stimulerande. Författarna menar att förskolan har stora möjligheter till att främja barns 

hälsa. Enligt författarna har pedagogiken goda effekter på barns hälsa och utveckling då 

förskolan som verksamhet ger barnen möjligheter till sociala relationer med barn som är 

i samma ålder. Verksamheten erbjuder även goda möjligheter för lek och rörelse samt 

en god utomhusmiljö och ett stöd för föräldrar i deras föräldraskap.  

 

Björklid (2005) beskiver den pedagogiska miljön som en slags inspiration för barn. Med 

miljö avser författaren såväl fysiska som psykiska perspektiv, det vill säga både 

utrymmen, material och klimat. Det är viktigt att förskolans fysiska form inte är 

oföränderlig då det är angeläget att anpassa miljöerna efter barns intressen och behov. 

Författaren menar vidare att barns inflytande kring planeringen av den fysiska miljöns 

utformning är betydelsefull. Langlo Jagtøien Hansen och Annerstedt (2000) menar att 

den pedagogiska personalen bör förstå barns behov av fysisk aktivitet för att kunna 

skapa en inspirerande lekmiljö för barn. Utemiljön skall ge inspiration till olika slags 

aktiviteter som bjuder in till springlekar, bollekar, balans och hopplekar eller bara att 

leka kurragömma. Författarna menar att det är den fysiska miljön som ligger till grund 

för barns möjligheter till rörelse. 

 

Langlo Jagtøien och Grindberg (2000) menar att det är förskolans plikt att ge barnen 

möjligheter till fysisk aktivitet. Barn är i stort behov av att få en allsidig 

rörelseerfarenhet för att kunna utvecklas. Författarna menar vidare att barn som är mer 

uppmärksamma på sin kropp kan lättare använda den i all sorters lek och har bättre 

möjligheter att samspela med den miljö de befinner sig i. I förskolan finns det goda 

möjligheter till både fysisk aktivitet inomhus och utomhus där barn kan få leka och 

utvecklas. Författarna skriver att man ska konstruera en miljö som låter leken blomstra 

och att det är förskolans uppgift att planera och utnyttja den miljön förskolan förfogar 

över. 

 

Pedagogisk miljö ser vi som en viktig del i det hälsofrämjande arbetet och miljön blir ett 

hjälpmedel i det hälsofrämjande arbetet. Förskollärare kan använda miljön och dess 

möjligheter för att anpassa verksamheten efter barnen. En nackdel för vår studie kan 

vara att respondenternas svar visar att de låter miljön bli dominerande i det 

hälsofrämjande arbetet. Ett exempel kan vara om utemiljöns storlek ses som begränsad 

av förskollärarna, och att detta kan leda till att förskollärarna slutar se möjligheterna 

med den miljö de förfogar över. Med utgångspunkt av detta har vi valt att inte bara 
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intervjua förskollärare utan även observera miljöerna för att på så sätt få en djupare 

uppfattning om hur den pedagogiska miljön rent konkret är utformad.    

2.4 Problemformuleringar  
När vi sammanfattar bakgrunden kan vi se både fördelar och nackdelar för vår studie. 

Fördelarna är att vi har presenterat olika begrepp som är centrala för vår undersökning. 

En nackdel kan vara att respondenterna har en annan uppfattning på hälsa och att de ser 

hälsa ur ett smalt perspektiv, till exempel att de bara ser den planerade fysiska 

aktiviteten som hälsofrämjande arbete i förskolan. De kan även ha olika uppfattningar 

på hälsofrämjande arbete och hur de tolkar strävansmålen i läroplanen. Vi har därför 

valt en fenomenografisk ansats för att kunna se olika uppfattningar på hälsofrämjande 

arbete. Bakgrunden visar på att hälsa är ett komplicerat fenomen som kan uppfattas 

olika av olika människor. Det är därför värdefullt att undersöka människors 

uppfattningar via en kvalitativ studie som dessutom ger människor utrymme att förklara 

vad de menar med egna ord. Bakgrunden visar också att förskolan tycks ha goda 

möjligheter för att arbeta med hälsa vilket gör vår studie angelägen. Bakgrunden bidrar 

till en bred kunskapssyn för begreppet hälsa och hälsofrämjande arbete i relation till 

studiens syfte och frågeställningar.  
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3. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall vilka uppfattningar förskollärare 

har i det hälsofrämjande arbetet i förskolan och om de har ett medvetet arbetssätt.   

4. Frågeställningar 
 Hur uppfattar förskollärare begreppet hälsa? 

 Vilka möjligheter och begränsningar upplever förskollärare i det praktiska 

hälsofrämjande arbetet? 

 Hur upplever förskollärare inne- och utemiljö som en hälsofrämjande faktor? 

 Finns det några risker med hälsofrämjande arbete i förskolan, i så fall vilka? 

5. Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer vi att presentera relevant forskning för studien. Urvalet är 

gjort med fokus på forskning som behandlar hälsofrämjande arbete i förskolan, fysisk 

aktivitet och social hälsa. Vi har delat upp tidigare forskning i underrubriker för hur de 

berör olika ämnen; hälsofrämjande arbete, fysisk aktivitet och social hälsa.  

5.1 Hälsofrämjande arbete 
Guyer, Grason, Frick, Perry, Sharkey och McIntosh (2009) har gjort en studie i 

Amerika. De undersökte hur man genom hälsofrämjande arbete i förskolan kan öka 

livslängden bland befolkningen och förbättra ekonomin i samhället. De valde fyra 

hälsorisker att utgå ifrån; exponering av tobak, oavsiktlig skada, fetma och psykisk 

ohälsa. De undersökte vad dessa fyra hälsorisker kostar för samhället att förebygga och 

behandla.  

 

Vi har valt att beröra en av de fyra hälsorisker som författarna tar upp i sin studie; fetma 

och hur det leder till psykisk ohälsa. De senaste 30 åren har fetman bland barn ökat 

markant från 5 % till 14 % i Amerika. Fetma hos barn och unga från den lägre 

samhällsklassen är högre än hos höginkomsttagare. Orsaken till det har inte att göra 

med hur barnen blir uppfostrade eller på grund av dåliga gener. Istället är det ett resultat 

av högt kaloriintag och förminskad fysisk aktivitet. Författarna menar att 

marknadsföringen av snabbmat har ökat och att likaså dator – och tv användningen har 

upptrappats i Amerika. Författarna skriver att förskolebarn som är överviktiga eller lider 

av fetma har fem gånger större risk att bli feta när de befinner sig i tonåren. De fysiska 

hälsokonsekvenser feta barn kan drabbas av som vuxna är; typ 2 diabetes, försämrad 

sömn, dåligt immunförsvar, nedsatt rörlighet eller ökat blodtryck. De psykosociala 

konsekvenserna feta barn kan få som vuxna kan vara; låg självkänsla, socialt 

utanförskap eller depression. Barn är inte immuna mot psykiska problem och det är 

viktigt att ha det i åtanke på förskolan.  

 

Resultatet blev att dessa fyra hälsorisker är stora orsaker till barns ohälsa vilket senare 

leder till kortare livslängd. Författarna drar slutsatsen att samhället gynnas av att man 

investerar i barns hälsa i förskolan. Vi ser positivt på denna studie då författarna 

undersökte hur hälsofrämjande arbete i förskolan kan förebygga ohälsa bland barn.  
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5.2 Fysisk aktivitet 
Mårtensson (2004) har gjort en studie som hade som syfte att få kunskap om den fysiska 

miljöns betydelse för barns utomhuslek inom mer avgränsade områden som 

förskolegårdar. Hon skriver i sin studie Landskapet i leken att utomhusleken handlar om 

sinnlig kontakt med omgivningen men även fysisk rörelse vilket leder till att det krävs 

stora ytor med intressant innehåll. Denna studie bygger på ett föregående projekt
5
 som 

hon deltagit i där hon studerade och observerade barns lek på två olika förskolegårdar, 

en ”stadsgård” och en ”naturgård”. Naturgården var en vegetationsrik utomhusmiljö 

med en uppvuxen och förvildad trädgård, medan stadsgården var en gård som bestod av 

ett antal lekredskap och var väl planerad efter sin storlek. Hon upplevde att stadsgården 

utnyttjades mer flitigt av barnen då barnen vistades där kortare tid. Naturgården 

präglades av ett koncentrerat lugn på samma gång som barnen var mycket fysiskt 

aktiva. Hon drog slutsatsen att skillnaderna i aktiviteterna hos barnen berodde på de 

olika fysiska miljöerna.  

 

Det kan vara svårt att relatera till Mårtenssons (2004) studie då hon har jämfört olika 

miljöer. Vi har valt att uppmärksamma respondenternas upplevelser med innemiljö - 

och utemiljöns betydelse i vår studie och om de har något arbetsätt för att främja hälsa. 

 

Dwyer, Higgs, Hardy och Baur (2008) har gjort en kvalitativ studie i Australien och 

intervjuat föräldrar och pedagoger i förskolan. De hade som syfte att undersöka de 

attityder och värderingar som föräldrar och pedagoger i förskolan hade till fysisk 

aktivitet. Deras resultat visade att respondenterna förstod värdet av fysisk aktivitet och 

hur viktigt det är för barn. Respondenternas svar visade att de var medvetna om olika 

faktorer som underlättar fysisk aktivitet. Några faktorer var bland annat barnens vilja till 

att vara aktiva och den gemenskap det medför men även en säker miljö. Författarna kom 

också fram till att det finns flera faktorer som hindrar fysisk aktivitet såsom tidsbrist och 

ekonomiska begränsningar. Föräldrarna i studien menade att barn naturligt vill vara 

fysiskt aktiva, men att teknik och för mycket stillasittande stoppar barns vilja till att vara 

aktiva. Författarnas slutsats var att man bör utbilda föräldrar och pedagoger till att skapa 

säkra och inspirerande miljöer där barnen får vara aktiva. Vi anser att styrkan med 

denna studie är att författarna intervjuade både pedagoger och föräldrar. Föräldrar blir 

då delaktiga i det hälsofrämjande arbetet och det kan vi se som en nackdel med vår 

studie då vi bara intervjuar förskollärare och observerar miljön.  

 

Brown, Smith Googe, McIver och Rathel (2009) har gjort två studier i Amerika som 

undersökte hur lärare kan uppmuntra barn till fysisk aktivitet i förskolan. I den första 

studien jämfördes tre lärares arbetssätt på förskolornas utegårdar och hur de arbetade 

med fysisk aktivitet. I den andra studien observerade författarna fem barn i fyraårs ålder 

på två olika förskolor, barnen var utvalda av deras förskollärare då de ansågs vara 

mycket stillasittande och sällan fysiskt aktiva. Observationerna pågick under tre läsår. 

Observationerna på förskolan har visat att barn inte frivilligt deltar i fysisk aktivitet i 

förskolan och att många barn ökar i vikt i Amerika vilket har blivit ett hälsoproblem. 

Brown m.fl. (2009) skriver att hälsoforskare menar att ett högt kaloriintag tillsammans 

med för lite fysisk aktivitet leder till att barn får viktproblem. 

 

                                                 
5
 Grahn m.fl. (1997). Ute på dagis.  
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Studierna har visat att det är viktigt att förskollärare har god kunskap om fysisk aktivitet 

så att de kan använda det på bästa sätt. Brown m.fl. (2009) menar vidare att det är 

viktigt att lärarna planerar fysisk aktivitet i verksamheten och då motiverar barnen att 

delta i den på ett entusiastiskt sätt. Deras studier visar att Amerikanska förskolor är i 

akut behov av planerad fysisk aktivitet. Styrkan med denna studie är att de har 

observerat verksamheten och att problematiken blir synlig. I denna studie konstaterar 

författarna att barn inte deltar i fysisk aktivitet i Amerikanska förskolor och att 

förskollärarnas roll är viktig i arbetet med fysisk aktivitet. Dessa studier har relevans för 

vår undersökning då vi frågar respondenterna hur de motiverar barn till fysisk aktivitet 

och hur viktigt det är för dem.  

5.3 Social hälsa  
Nordin-Hultman (2009) har i sin avhandling studerat relationen mellan pedagogiska 

miljöer och barns subjektskapande. Författaren menar att i Sverige har alltid miljö och 

material varit en central del av pedagogisken. Vidare menar författaren menar att en 

central tankefigur i de flesta teorier som behandlar barns lärande, utveckling och 

socialisation i förskola och skola idag är att barn är beroende av sin omvärld och 

samspelar med omgivningen (sid.150). Vi formas av sociala och kulturella 

omständigheter, vi handlar och tänker utifrån det sättet vi har blivit uppfostrade. Individ 

och omgivning samspelar hela tiden med varandra genom detta påverkas inte bara 

individen av omgivningen utan också omgivningen av individen. Barnet och dess 

omgivning är varandras motsatser, från början uppfattas barnet och omgivningen som 

två skilda men efter hand så möts dem och påverkar varandra. Barn formas och 

förändras hela tiden och de kan mycket väl fungera utan omgivningen. Författaren 

menar att ett kompetent och socialt barn förknippas med en kompetent och social miljö. 

Ett barn som har svårt för att koncentrera sig och är passivt förknippas med en miljö där 

det finns lite att göra eller att koncentrera sig på. 

 

Avhandlingen har relevans för studien då den visar hur miljön och barn samspelar för en 

god social hälsa både till varandra och till miljön. Miljön och barns omgivningar 

framställs i avhandlingen som en stor del av barnets subjektsskapande. Barnen tar på sig 

olika roller beroende på vilken miljö eller omgivning de möter i förskolan. Vi anser att 

Nordin-Hultmans avhandling har relevans för vår studie då vi inser vikten av att skapa 

miljöer och omgivningar på förskolan för barn som kan stimulera barn på alla plan. Om 

barn möter ett fysiskt rum som tillåter dem till att vara fysiskt aktiva så träder de in i den 

rollen. Möter barn omgivningar som förespråkar vikten av att samspela så träder barnen 

in i den rollen, och detta anser vi utvecklar barns identitet och förmågor.  

5.4 Sammanfattning 
Forskningen visar att kunskapen om hälsa är omfattande och att det finns mycket 

forskning kring detta. Studierna som är gjorda på skolor poängterar hur viktigt det är 

med kunskap om hälsa och hur man arbetar hälsofrämjande med barn. Forskningen 

visar att man tidigt bör arbeta hälsofrämjande med barn för att motverka ohälsa och 

problem i vuxen ålder. Forskningen betonar även miljöns betydelse för hälsan och att 

det är viktigt hur miljön är planerad och utformad. 
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6. Teoretisk utgångspunkt 
Vi har valt att använda fenomenografi som teorietisk utgångspunkt för att kunna svara 

på syftet som är att undersöka om, och i så fall vilka uppfattningar förskollärare har i det 

hälsofrämjande arbetet i förskolan och om de har ett medvetet arbetssätt. Vi vill med 

denna teori tydliggöra förskollärares uppfattningar om hälsofrämjande arbete i 

förskolan. Hälsofrämjande som fenomen kan människor tolka på olika sätt och genom 

fenomenografin kan vi se hur förskollärare på olika sätt målmedvetet uppfattar och 

arbetar med detta fenomen.  

 

Patel och Davidsson (2011) skriver att Ference Marton utvecklade den 

fenomenografiska ansatsen på 1970-talet för att studera vad och hur man lär sig. Stukát 

(2011) skriver att man i fenomenografin är intresserad av hur fenomen kan uppfattas av 

människor i omvärlden. Detta innebär att man söker efter betydelser istället för 

förklaringar. Författaren skriver att det handlar om att identifiera uppfattningar och att 

beskriva variationer av uppfattningar (sid 33). Marton och Booth (2000) menar att 

inom fenomenografin intas forskaren antingen ett första ordningens perspektiv eller ett 

andra ordningens perspektiv. När forskaren intar ett första ordningens perspektiv 

fokuserar denne på världen, fenomenet eller situationen, alltstå hur något egentligen är. 

När forskaren intar ett andra ordningens perspektiv väljer denne att beskriva hur något 

framstår eller ter sig för människor. Sättet människor erfar världen, fenomenet eller 

situationen blir då intressant för forskaren. Utifrån den andra ordningens perspektiv 

kommer vi att analysera empirin för att urskilja hur förskollärare uppfattar fenomenet 

hälsofrämjande och inte hur vi redan uppfattar fenomenet. Stukat (2011) menar att när 

man använder fenomenografin som forskningsmetod är kvalitativa intervjuer vanligast. 

Då ber man respondenten att beskriva sin uppfattning av ett fenomen med egna ord.  
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7. Metod 
Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall vilka uppfattningar förskollärare 

har i det hälsofrämjande arbetet i förskolan och om de har ett medvetet arbetssätt. I 

denna del beskriver vi den metod vi har valt och dess betydelse för studien. Vi kommer 

redogöra för hur vi gått till väga vid urval, genomförande och hur vi har analyserat det 

material vi har samlat in. Vi kommer även beröra studiens reliabilitet, validitet och 

forskningsetiska aspekter.  

7.1 Intervju 
I vår undersökning har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod genom att göra 

intervjuer. Vi har valt en strukturerad intervju som Stukát (2011) förklarar som att 

intervjuaren använder ett fast intervjuschema se (Bilaga 1). Frågorna och dess följd är 

strukturerade och man försöker skapa en situation där samspelet mellan intervjuaren och 

respondenten blir så naturlig som möjligt. En annan fördel med strukturerad intervju är 

att man kan genomföra intervjuerna snabbt och man behöver inte vara särskilt tränad i 

intervjuteknik. Författaren menar att den strukturerade intervjun egentligen ger samma 

svar som en enkät.  

Eliasson (2006) skriver att vid kvalitativa intervjuundersökningar ställer intervjuaren 

frågor om ämnen som är bestämda sedan tidigare till respondenten. Det är även lämpligt 

att urskilja varje intervju genom att ange när, var, och med vem den är gjord av. En 

styrka i kvalitativa metoder är när man vill komma åt sammanhang som behöver en 

förståelse och som inte visar sig på en gång, utan som blir tydligare allt eftersom. De 

kvalitativa metoderna har även styrkor som att undersöka saker som kvantitativa 

metoder inte kommer åt, exempelvis att ställa följdfrågor, intervjun blir då mer 

personlig eftersom man sitter i samma rum som respondenten än vid ett enkätutskick. 

Kvale (2008) menar att respondenterna får större möjlighet att uttrycka sig på sitt eget 

sätt än vid enkäter och en kvantitativ metod. Dimenäs (2009) menar att enkäten är en 

fördel om man är mer intresserad av kollektivet än en enskild individ och vi vill med 

vår studie inte jämföra något utan undersöka om, och i så fall vilka uppfattningar 

förskollärare har i det hälsofrämjande arbetet i förskolan och om de har ett medvetet 

arbetssätt. 

Trost (1997) menar att kvalitativa intervjuer utmärks genom att man ställer raka och 

enkla frågor. Genom dessa frågor får man komplexa och innehållsrika svar. Vi har 

använt oss av bandspelare vid intervjuerna, då Trost (1997) menar att man då kan lyssna 

till tonfall, spola fram och tillbaka och höra ordagrant vad som har sagts. Man behöver 

heller inte koncentrera sig på att föra anteckningar, utan endast koncentrera sig på frågor 

och svar. De nackdelar som finns är att det tar tid att lyssna på banden, transkribera och 

att många kan bli besvärade av att bli inspelade på band. Några respondenter i vår studie 

ville gärna läsa frågorna innan intervjun och upplevde det olustigt att inte få göra det. 

Respondenterna ville läsa intervjufrågorna innan för att ge mer korrekta svar trots att vi 

berättade att det inte finns några korrekta svar. Anledningen till att de inte fick läsa 

intervjufrågorna var för att vi ville ha deras spontana svar. Det var ingen respondent 
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som hade problem med att vi spelade in och vi kunde intervjua alla förskollärare som vi 

frågade från första början.  

Vi har enligt Stukát (2011) valt den vanligaste intervjun där en intervjuare ställer frågor 

till en respondent men det finns också andra sätt. Ett exempel är gruppintervjun där man 

samlar en grupp respondenter som har något gemensamt. Risken med gruppintervju är 

att respondenterna kan påverka varandra och varandras svar därför har vi inte valt den 

metoden. 

7.2 Observation  
För att ge resultatet en djupare förståelse valde vi att observera de pedagogiska miljöer 

respondenterna arbetar i samt hur de utnyttjar dessa. Vi utförde en observation på 

respektive förskola, alltså sammanlagt tre observationer. Observationerna är främst 

utförda för att fördjupa förståelsen av den miljö där respondenterna arbetar. Stukát 

(2011) menar att det är lämpligt att använda sig av någon form av observation när man 

vill ta reda på vad människor gör och inte bara vad de säger att de gör. Forskaren 

använder sig själv som mätinstrument genom att titta, lyssna och registrera sina intryck. 

De nackdelar som observationer medför är att de kan ta lång tid och kräver en noga 

uttänkt strategi.  

 

Eliasson (2006) menar att vid observationer gör observatören iakttagelser av miljön på 

samma gång som observatören antecknar. Vi valde att observera verksamheten efter 

utförd intervju och vi observerade under två timmar. Eliasson beskriver fyra olika sätt 

att förhålla sig till vid rollen som observatör. Det sättet vi valt att utföra observationerna 

på är som den observerande deltagaren och då har man bestämt sig för att betrakta den 

miljö man befinner sig i. Sedan dokumenterar man sina iakttagelser för att senare kunna 

återvända till dokumentationen och analysera det. Vi valde att dokumentera våra 

observationer genom att anteckna i ett observationsprotokoll se (Bilaga 2). Vi utförde 

observationerna var för sig. Fördelen med observationer är att vi kan stärka och få en 

fördjupad förståelse av respondenternas svar. Vi anser att en nackdel med 

observationerna kan vara hur vårt förhållningssätt till miljöerna påverkar hur vi 

observerar. Alltså hur vi tolkar och läser in miljön. En annan observatör kanske hade 

haft ett annat förhållningssätt.   

7.3 Urval 
Vi har valt att intervjua förskollärare som är verksamma på tre förskolor som ligger i tre 

olika kommuner. Förskolorna är vi bekanta med sedan tidigare praktik och har valt dem 

då vi vet att förskollärarna kan reflektera över våra intervjufrågor. Kvale (2008) 

framhåller att det är viktigt att intervjua personer som är intresserade av ämnet, att det är 

meningsfullt för dem och att de kan uttrycka sina erfarenheter. Vi vill se hur 

förskollärare arbetar hälsofrämjande i förskolan då syftet med studien är att undersöka 

om, och i så fall vilka uppfattningar förskollärare har i det hälsofrämjande arbetet i 

förskolan och om de har ett medvetet arbetssätt. Intervjuerna blev sex till antalet och 

detta för att få tillräckligt med material till empiri och analysarbete. Då det inte fanns 

några manliga förskollärare på dessa förskolor intervjuades vi endast kvinnliga 

förskollärare. 
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De sex förskollärarna
6
 är; 

Förskola ett: två stora avdelningar och en stor utegård. 

 Ann-Sofie 44 år som har varit verksam i 2,5 år (tidigare arbetat i skolan 10 år) 

Förskola två: en stor avdelning och en stor utegård. 

 Annika 49 år som har varit verksam i 23 år 

 Ingela 26 år som har varit verksam i 4 år 

Förskola tre: tre mindre avdelningar och en stor utegård.  

 Pernilla 40 år som har varit verksam i 10 år (tidigare arbetat i skolan i 8 år)  

 Sandra 31 år som har varit verksam i 6 år 

 Lisa 38 år som har varit verksam i 18 år 

Förskola ett och två är belägna i mindre samhällen, och förskola tre är belägen i ett 

mindre bostadsområde strax utanför en medelstor stad.  

7.4 Genomförande 
Vi valde att göra en pilotstudie för att se om våra intervjufrågor var tillräckligt tydliga 

för att svara på vårt syfte med studien är att undersöka om, och i så fall vilka 

uppfattningar förskollärare har i det hälsofrämjande arbetet i förskolan och om de har 

ett medvetet arbetssätt. Vi ville även få svar på våra frågeställningar som var hur 

förskollärare uppfattar begreppet hälsa, vilka möjligheter och begränsningar 

förskollärare upplever i det praktiska hälsofrämjande arbetet, hur förskollärare 

upplever inne – och utemiljö som en hälsofrämjande faktor samt om det finns några 

risker med hälsofrämjande arbete i förskolan, i så fall vilka? Kvale (2008) menar att vi 

får ett bättre självförtroende genom en pilotstudie. En pilotstudie ökar även förmågan 

till att skapa ett tryggt och stimulerande samspel mellan intervjuaren och 

respondenten. När vi utförde pilotstudien deltog vi båda två och vi kom då fram till att 

det var onödigt att vara två stycken som intervjuade då det räckte att en av oss ställde 

frågorna till respondenten. Tack vare pilotstudien upplevde vi och respondenten att 

intervjufrågorna svarade på vårt syfte och frågeställningarna. Detta ledde till att vi 

intervjuade tre personer var till vår studie, sammanlagt sex stycken. Innan vi 

genomförde intervjuerna skickade vi ett brev se (Bilaga 3) till förskolorna där vi 

informerade dem om vår studie och syftet med den. När vi var på förskolan och skulle 

genomföra intervjuerna informerade vi respondenterna om de fyra etiska kraven som 

vi tar upp under forskningsetik längre fram. Alla intervjuer genomfördes med en 

respondent i taget i ett enskilt rum för att inte bli störda. 

 

                                                 
6
 Förskollärarnas namn är fingerade.  
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Stukát (2011) menar att miljön ska vara så ostörd som möjligt och upplevas som trygg 

både för intervjuaren och respondenten. Intervjuerna har genomförts på respondenternas 

hemmaplan alltså på deras arbetsplats. Intervjuerna spelades in och tog cirka 30 minuter 

att genomföra. Vi observerade miljön några dagar efter utförda intervjuer för att vi 

skulle få en djupare förståelse för respondenternas svar. Vi observerade varje förskola 

under två timmar och vi dokumenterade våra observationer för att senare kunna 

analysera och fördjupa vårt resultat. Vi dokumenterade genom att anteckna våra 

observationer i ett observationsprotokoll. Vi antecknade vilka fysiska föremål som 

fanns i inne- och utemiljö samt dokumenterade hur inne- och utemiljö såg ut. Vi utförde 

observationerna var för sig. 

7.5 Analys 
Vi började med att transkribera de inspelade intervjuerna genom att skriva ner allt som 

sades under intervjuerna. Patel och Davidsson (2011) skriver att efter att man har 

transkriberat intervjuerna sker den fenomenografiska analysen i fyra steg. Första steget 

var att läsa igenom hela intervjuerna för att se helheten. Andra steget var att 

uppmärksamma likheter och skillnader i intervjuerna. I det tredje steget letar man efter 

framträdande mönster som kan användas till att kategorisera uppfattningar. Det fjärde 

steget utgjordes av att vi såg tydliga kategorier som inte överlappade varandra. Dessa 

kategorier var; välbefinnande, utemiljö, innemiljö, fysisk aktivitet och riskfaktorer.  

 

Vi analyserade vårt observationsprotokoll se (Bilaga 2) från observationerna genom att 

titta på hur lokalerna var utformade i innemiljön och hur utemiljön var utformad. I 

utemiljön tittade vi även på vilka lekredskap som fanns tillgängliga för barnen och hur 

de utnyttjade dessa. Tillsammans sammanställde vi observationerna. Observationerna 

ligger efter sammanställningen av intervjusvaren och är till för att fördjupa dessa.   

 

När vi funnit våra kategorier och sammanställt observationerna knöts de ihop och 

bildade ett resultat. Vi har sorterat resultatet utifrån våra kategorier och har börjat varje 

resultatdel med ett citat utifrån empirin. Citaten är framställda i sin helhet.  

7.6 Reliabilitet och Validitet  
Enligt Stukát (2011) handlar reliabilitet om kvalitén på själva mätinstrumenten, i vårt 

fall intervjun och observationen. Med validitet menas giltighet, att man undersöker det 

man ska undersöka. Vi har formulerat frågeställningar som ska svara på om, och i så fall 

vilka uppfattningar förskollärare har i det hälsofrämjande arbetet i förskolan och om de 

har ett medvetet arbetssätt. Eliasson (2006) menar att reliabilitet handlar om 

undersökningens pålitlighet, att man kan göra om undersökningen och då få samma 

resultat. Vidare skriver Eliasson att validiteten är precis som Stukát (2011) menar, att 

man mäter det man avser att mäta och att validiteten kan aldrig bli bättre än 

reliabiliteten. Vi har använt oss av en kvalitativ/strukturerad intervju då vi valt ett 

detaljerat frågeschema med strukturerade frågor. Detta valde vi på grund av att vi ville 

kunna urskilja kategorier och mönster i respondenternas svar. Om man istället väljer en 

ostrukturerad intervju menar Eliasson (2006) att det kan bli svårare att urskilja mönster i 

intervjusvaren då frågorna är mer öppna. Intervjuaren kan även ha en viss inverkan på 

respondentens svar vid ostrukturerad intervju. En nackdel med strukturerad intervju 

menar Stukát (2011) kan vara att intervjun egentligen ger samma svar som en enkät.  
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Vi ökade reliabiliteten på vår studie genom att utföra en pilotstudie där vi testade om 

frågorna var tillräckliga för att få svar på syfte och frågeställningar. Vidare ökade vi 

reliabiliteten genom att spela in intervjuerna, och detta menar Dimenäs (2009) förbättrar 

reliabiliteten, då allt kommer med vad som sagts under intervjun. Författaren menar 

även att vid inspelning av intervju kan man sedan höra vad man själv har sagt och om 

man har ställt ledande frågor. Urvalet i studien höjer validiteten eftersom vi har valt att 

intervjua förskollärare. Dimenäs (2009) menar att man kan stärka validiteten i en studie 

ytterligare genom att använda flera metoder. Då undersöker man samma sak med flera 

redskap, som i vårt fall genom både intervju och observation. Stukát (2011) menar att 

trovärdigheten i studien minskar när man har ett lågt antal respondenter men vi känner 

att sex respondenter är tillräckligt för att svara på syfte och frågeställningar i vår studie.  

7.7 Forskningsetik 
När det gäller de etiska aspekterna vid intervju skriver Kvale (2008) om ett informerat 

samtycke, och förklarar detta som att man informerar de personer som skall medverka 

vid intervjun om undersökningens generella syfte, hur undersökningen är upplagd och 

om vilka risker och fördelar som kan medfölja vid deltagande i forskningsprojektet. Ett 

informerat samtycke betyder också att undersökningspersonerna deltar frivilligt, och har 

rätt att när de vill dra sig ur utan att behöva motivera varför. 

Enligt Björkdahl Ordell i Dimenäs (2009) finns det fyra krav som är till för att skydda 

respondenten under undersökningen och vid observation. Dessa är: 

1. Informationskravet - Det innebär att forskaren skall informera om syftet med 

undersökningen.  

2. Samtyckeskravet - Respondenterna får själva bestämma om det vill medverka i 

undersökningen.  

3. Konfidentialitetskravet - Respondenternas personuppgifter skall skyddas från 

obehöriga.  

4. Nyttjandekravet - Respondenternas data får endast användas för studiens syfte.  

Vi utgick utifrån dessa etiska krav när vi tog kontakt med respondenterna så att de 

kände sig trygga när vi intervjuade dem. Vi informerade respondenterna genom att vi 

skrev ett brev se (bilaga 2) där vi förklarade syftet med studien, att det var frivilligt, att 

de skulle spelas in och att respondenternas personuppgifter är skyddade samt att all data 

raderas efter transkribering.   
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8. Resultat 
Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall vilka uppfattningar förskollärare 

har i det hälsofrämjande arbetet i förskolan och om de har ett medvetet arbetssätt. Vi har 

samlat olika kategorier i underrubriker som har framträtt under analysen. Dessa 

kategorier är välbefinnande, inne- och utemiljö, fysisk aktivitet och hälsofrämjande 

risker. Kategorierna bygger på våra frågeställningar som är; hur förskollärare uppfattar 

begreppet hälsa, vilka möjligheter och begränsningar de upplever i det praktiska 

hälsofrämjande arbetet, hur förskollärare upplever inne- och utemiljö som en 

hälsofrämjande faktor och om det finns några risker med det hälsofrämjande arbetet, 

och i sådana fall vilka? Resultaten diskuteras och redovisas med hjälp av citat från 

empiri. Vi kommer presentera intervjusvaren under varje kategori och observationerna 

presenteras efter intervjusvaren för att ge en djupare förståelse. Observationerna 

presenteras efter våra kategorier för att ge en djupare förståelse av resultatet. I slutet av 

resultatdelen finns en sammanställning av resultatet i förhållande till frågeställningarna.  

8.1 Välbefinnande 
Ja, hälsa är samma som välbefinnande tycker jag. Att man mår bra inuti och utanpå.(Ingela) 

 

Samtliga förskollärare upplever att hälsa är både fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

Några menar att hälsa är när man mår bra både privat och under arbetstid. Ann-Sofie 

tänker i första hand på att hon ska må bra i själen. Sen kommer det kroppsliga 

välbefinnandet, att man rör sig och äter bra.  

 

Något som de flesta förskollärare betonar i sina svar om hälsa och förskolan som 

hälsofrämjande faktor är att barnen känner sig trygga både som individ och som en 

individ i grupp. Ann-Sofie anser att en hälsofrämjande faktor är att tala med barnen om 

hur det kan kännas i en människa när man blir ledsen, att man tränar sig på att känna 

empati, må gott med varandra, prata inför andra – att få ett självförtroende. Alla 

förskollärare upplever sig själva som en stor del i barnens välbefinnande genom att de 

får barnen att känna sig trygga och respekterade. Men även att de får barnen att känna 

sig delaktiga i verksamheten för att på så vis motverka stress och oro.  

 
Vi har inget specifikt sätt som vi kallar hälsoarbete, det är väl det att vi ser till att barnen 

känner sig trygga och att de får vara ute och röra på sig på samma gång som barnen får 

varva ner efter maten. (Sandra) 

 

Förskollärarna menar också att barnens möjlighet till lugn och ro är en hälsofrämjande 

faktor på förskolan. Det är viktigt att barnen får varva ner, vila och att förskolan 

erbjuder en inomhusmiljö där barnen har möjlighet att sitta ner och leka om de känner 

för det. Lisa och Ann-Sofie menar att lugn och ro är en stor hälsofrämjande faktor för en 

god hälsa då barnen blir mindre stressade och oroliga. Pernilla uppfattar vikten av 

lugnet vid matsituationen, att ljudnivån är låg och att man då inte sitter och gapar och 

skriker på varandra.   

 

Samtliga sex förskollärare menar att den dagliga kontaken med föräldrarna är viktig och 

att det gör att föräldrarna får en inblick i deras hälsofrämjande arbete. De involverar inte 

föräldrarna i arbetet men de informerar hela tiden. Enda gången föräldrarna blir 

delaktiga i arbetet är om ett visst barn behöver extra hjälp. Pernilla menar att föräldrarna 
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skulle reagera och märka om barnen aldrig fick vara ute eller fick godis varje dag på 

förskolan. Vid föräldramöten får föräldrar information om hur de arbetar på förskolan 

och kan ställa frågor och ha synpunkter om förskollärarnas arbete.  

8.2 Utemiljö 
Att vara ute i alla väder är det viktigaste för det har med hälsan att göra. Dels för att det är 

små utrymmen inomhus och dels för att de behöver frisk luft men också att röra på 

sig.(Sandra) 

 

Förskollärarna är överrens om att utemiljön är en stor bidragande faktor i det 

hälsofrämjande arbetet och de anser att vistelsen utomhus förebygger ohälsa. 

Förskollärarna menar att det är bra att barnen får vara utomhus på förskolan. Dels för att 

barnen ofta går långa dagar på förskolan och dels för att barnen sällan är ute hemma, 

vilket vissa föräldrar antyder enligt förskollärarna. Vidare menar Ingela att utevistelsen 

förebygger smittospridning och sjukdomar då barnen får frisk luft och får vara fysiskt 

aktiva. Samtliga förskollärare anser att det är viktigt att man gör utevistelsen till något 

roligt så att man får med sig barnen på olika aktiviteter. Detta leder till att barnen får 

vara aktiva och att träna sin kondition och motorik.  

 

Samtliga förskollärare talar om planerad utevistelse på förskolan i form av utflykter och 

promenader till skogen, lekplatser och till en äventyrsbana. Det blir en annan form av 

fysisk träning där barnen får leka i skogsterräng på samma gång som det är härligt för 

själen. Dessa former av planerad utevistelse använder sig förskollärarna av i 

verksamheten. Ingela och Annika talar om en hälsoslinga som finns i närheten av 

förskolan. Denna hälsoslinga erbjuder olika slags underlag och backar i skogsmiljö och 

denna försöker de gå tillsammans med barnen varannan vecka.  

 
Vi har en hälsoslinga som vi försöker att gå. Men på grund av barnantalet är det svårt att 

komma iväg varje vecka men vi försöker att gå den här hälsoslingan varannan vecka. 

(Annika)  

 

Möjligheterna med utemiljön är stora anser förskollärarna. De har alla sett fördelar med 

sin utegård och de nämner cyklar, gungor, kullar, ruschkanor, kuperad terräng, 

hinderbanor och sandlådor som några exempel på barnens valmöjligheter till fysisk 

aktivitet. Ingela och Annika berättar att de även bedriver odlingar på utegården i form 

av trädgårdsland, bärbuskar och fruktträd och de ser detta som hälsofrämjande för 

barnen. Annika menar att inomhusaktiviteter kan flyttas ut och att man måste se 

möjligheterna med utegården, allt går om man vill. Sandra anser att utemiljön på hennes 

förskola inte är den mest utmanande gården för barnen medan Pernilla och Lisa på 

samma förskola ser stora möjligheter med utegården. Sandra menar dock att man skulle 

kunna göra mer med utegården och planera den bättre om de hade fått mer pengar till 

det. Förskollärarna ser sig själva som en begränsande faktor vid utevistelsen. De skulle 

önska att de vore bättre på att komma på spontana aktiviteter genom den utemiljö de 

förfogar över. Förskollärarna skulle vilja vara med och planera utegården, men upplever 

att ekonomin och kommunen sätter stopp för detta på grund av att till exempel 

hinderbanor eller klätterställningar inte är tillräckligt säkra.  
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8.3 Innemiljö 
Vi har ett rum som heter kuddrummet. Det är ett rum som är fysiskt. Där har vi kuddar man 

kan bygga med och ribbstolar de kan hoppa från ner på mattor, här får de rasa 

omkring.(Ann-Sofie) 

 

Samtliga sex förskollärare berättar att de har ett speciellt rum som är till för fysisk 

aktivitet på förskolan. Detta rum är till för mer aktiv lek inomhus där barnen får bygga 

med klossar, klättra och utmana grovmotoriken. Lisa menar att man kan möblera om en 

avdelning tio gånger per termin då man gör det efter vad barnen är intresserade av just 

då. Detta leder till lugnare situationer och det gynnar också hälsan för både barn och 

vuxna. Förskollärarna talar om att inomhus är det viktigt med lugn och ro därför har de 

planerat innemiljön så att barnen kan uppehålla sig med finmotoriska sysselsättningar. 

Några exempel kan vara lego, pärlor, mekano och skapande aktivitet. Trots de 

välplanerade rummen känner förskollärarna att det lätt blir spring och högljutt inomhus.  

 

Samtliga sex förskollärare upplever även begränsningar med innemiljön då barngrupper 

kan vara för stora för lokalerna de vistas i. Det i sin tur leder till att det blir mycket 

spring och högljutt vilket gör att barnen inte kan utmanas fysiskt inomhus. När 

förskollärarna fick frågan om de haft fysiskt aktivitet i åtanke när de möblerat 

förskolans lokaler har de menat att det är i utemiljön barnen får vara fysiskt aktiva och 

inte i innemiljön. De menar att inomhus skall det vara lugn och ro för att undvika att 

barnen springer omkring och kan skada varandra.  

  
Vi har skärt ner på möjligheterna att springa inomhus, vi har inte lokaler som är gjorda för 

så många barn som vi har just nu. Vi har tagit bort möjligheten att springa och klättra 

inomhus då det blir farligt med så många barn.(Ingela) 

 

Sandra, Pernilla och Lisa har frivilligt gått Reggio Emilia- utbildning och ser detta som 

en fördel när de planerar innemiljön. Utbildningen bygger på att allt skall vara på 

barnens nivå, barnen skall försöka själva och kunna nå allting i verksamheten. Dessa tre 

förskollärare arbetar inte i dagsläget på en Reggio Emilia inspirerad förskola. Ingen 

förskollärare har gått någon utbildning i att skapa inspirerande miljöer där barnen får 

vara fysiskt aktiva, men flera förskollärare har gått på föreläsningar som behandlar detta 

ämne. Där har de fått tips och inspiration.  

8.4 Fysisk aktivitet  
Det är väldigt sällan man får be barnen röra på sig för det hör till deras natur. (Pernilla) 

 

Ann-Sofie, Annika och Ingela går till idrottshallen med de äldsta barnen i deras 

barngrupp en gång i veckan. Detta är planerad tid och det planeras efter barnens 

intressen och behov. Under tiden i idrottshallen får barnen vara fysiskt aktiva då det 

finns tillgång till fysiskt utmanande redskap. Dessa redskap kan vara balansgång, 

hinderbanor, ribbstolar, plintar och bollek. Vid idrotten får barnen även träna på att byta 

om och duscha i omklädningsrum inför att de ska börja skolan. Pernilla och Lisa 

kommer att gå med de äldsta barnen till idrottshallen till våren då detta inte görs under 

höstterminen. Sandra är på en småbarnsavdelning där man istället för att gå till 

idrottshallen har rörelselekar med barnen.  
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Vi motiverar barnen till fysisk aktivitet genom att göra det på ett roligt sätt, att man får med 

barnen på olika aktiviteter och att man är ute mycket. Att låta barnen vara aktiva och då 

träna kondition, motorik och allt vad det är.(Lisa)  

 

Samtliga sex förskollärare var överrens om att man inte behöver motivera barnen till 

fysisk aktivitet då detta hör till barns natur. Pernilla menar att det är mer naturligt för 

barnen att vara ute och leka än att sitta i en ring och ha samling. Förskollärarna menar 

att det är viktigt att hela tiden erbjuda barnen och vara positivt motiverande till fysisk 

aktivitet. En annan sak som kan vara motiverande är när en vuxen är med och leder den 

fysiska aktiviteten. Ann-Sofie pratar om hur viktigt det är att ha en dialog med barnen 

om att kroppen mår bra när den får röra på sig, vi får starka muskler och vi orkar mer 

om vi rör på oss. Vidare menar hon att det inte får gå till överdrift utan att det kan räcka 

med en promenad med barnen. Samtliga förskollärare anser att fysisk aktivitet är en 

hälsofrämjande faktor och att det är en naturlig del av verksamheten.  

8.5 Riskfaktorer 
Men det finns ju risker med allt, gör vi saker för mycket och det går överstyr så mår vi inte 

bra av det, det är inte nyttigt för oss. Det gäller att hitta en balans i allting, lagom, det 

tråkiga ordet. (Ann-Sofie) 

 

Ingela har upplevt en risk med hälsofrämjande arbete där kosthållningen gick över 

gränsen hos en pojke. Pojken pratade på förskolan om att man inte kunde äta vissa saker 

för då kunde man bli tjock. Ingela upplevde att denna inställning till kosten kom 

hemifrån och tyckte detta var en svår situation att hantera. Ann-Sofie är medveten om 

att människor i samhället blir tjockare och överviktigare men samtidigt är hon medveten 

om att det kan gå åt andra hållet, att man blir för smal istället. Vidare menar Sandra att 

man måste vara medveten om hur man talar om kost med barnen så att man inte 

påverkar dem negativt. Om det förekommer överviktiga barn på förskolan säger Lisa att 

det är viktigt att ha ett samarbete med föräldrar och BVC om hur man ska hjälpa det 

barnet. Annika, Ann-Sofie och Ingela arbetar medvetet med att ta bort eller dra ner på 

sockret på förskolorna. När barn till exempel fyller år bjuds det på olika exotiska frukter 

istället för glass och kakor. Annika och Ingela har som regel på förskolan att vid lunch 

skall barnen serveras sallad före maten för att då stilla hungern lite, detta skall leda till 

att barnen inte vräker i sig maten. Pernilla menar att det är svårt att påverka kosten och 

vad kocken bjuder på men hon anser ändå att de får en varierad kost i förskolan. 

Förskollärarna menar att de hellre talar om kost som ”bränsle till musklerna” än tala om 

kost i termer av sjukdom.  

 

Fem förskollärare arbetar aktivt med HYFS (Hygiensjuksköterska i förskolan) där man 

får information om hur man ska sköta handhygienen, rutiner vid blöjbyten och åtgärder 

vid vanliga sjukdomar. Barn får lära sig i tidig ålder att man tvättar händerna efter 

toalettbesök, snytning, efter utevistelse och innan måltid. Sandra säger att det är viktigt 

att hyfsinformationen är synlig för alla, både barn och vuxna.  

 
Vårt arbete i hälsans tecken leder inte till att barnen mår dåligt på något vis. Det är snarare 

mer att vi kanske inte borstar tänderna på barnen och att de då får hål i tänderna när de blir 

äldre. (Pernilla) 
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Annika och Ingela arbetar aktivt med tandborstning i förskolan i dagsläget. Barnen får 

borsta tänderna 1-2 gånger per dag och detta har gett gott resultat. Fyra förskollärare 

arbetar inte med tandborstning i dagsläget på förskolan men de inser vikten i det. En 

anledning till att Lisas avdelning slutade med tandborstning på förskolan var att flera 

barn slutade borsta tänderna hemma och förskollärarna fick ta föräldrarnas ansvar. 

Vidare menar Lisa att den största risken med hälsofrämjande arbete i förskolan är att 

man tar föräldrarnas ansvar på många olika plan när det gäller; kosten, tandborstning, 

aktiviteter och utevistelse.  

8.6 Observation 
Vi har båda observerat de olika utemiljöerna se (Bilaga 2) och vi ser att barnen har 

mycket lekredskap till sitt förfogande. Lekredskap som gör dem fysiskt aktiva på 

utegården. Förskollärarnas utegårdar är stora och har kuperad terräng, spring- och 

lekmöjligheter finns, men också platser där de kan gunga, klättra eller bara gräva i 

sandlådan. Vi har observerat att förskollärarna har tagit med material såsom klossar och 

färger utomhus.  

 

Vi har observerat de olika innemiljöerna och sett att det skiljer sig åt. Några har små 

lokaler och några har stora. Vi ser dock att alla lokaler är väl planerade och de utnyttjar 

de rum de har tillgång till. Vi delar förskollärarnas uppfattningar om att det ofta är 

högljutt och en rastlöshet i barngruppen. Vi tror att detta beror på för stora barngrupper, 

de får inte plats i den miljö som de förfogar över. När det blir för många barn i ett och 

samma rum är det svårt att undvika konflikter och hålla en låg ljudnivå.  

 

Vi kan känna efter observationerna att de svar vi har fått från förskollärarna 

överrensstämmer med det vi observerat. Genom observationerna har vi sett hur 

förskollärarna gör och inte bara vad de har sagt under intervju. 

8.7 Sammanfattning 
Hur uppfattar förskollärare begreppet hälsa? 

Förskollärarna uppfattar begreppet hälsa genom att man känner ett välmående och mår 

bra både inuti och utanpå kroppen. Förskollärarna talar om vad som främjar god hälsa 

för dem och att förskolan kan främja barnens hälsa på olika plan. Förskollärarna ser det 

positiva i att barn vistas på förskolan då barn får känna sig trygga, respekterade och 

delaktiga. Förskollärarna upplever att det finns resurser som står till deras förfogande 

och de använder dessa resurser för att göra vistelsen på förskolan trygg för barn.  

 

Vilka möjligheter och begränsningar upplever förskollärare i det praktiska 

hälsofrämjande arbetet?  

De möjligheter förskollärarna upplever är att förskolan har chans att påverka barn 

positivt tidigt i livet genom att främja god hälsa. På förskolan blir barn tidigt erbjudna 

ett hälsosamt levnadssätt genom aktivteter, bra kost, trygghet och omsorg. De 

begränsningar förskollärarna upplever kan vara miljön, ekonomi eller för stora 

barngrupper. De kan även uppleva sig själva som begränsande faktor i det 

hälsofrämjande arbetet.  
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Hur upplever förskollärare inne- och utemiljö som en hälsofrämjande faktor? 

Förskollärarna upplever utemiljön som en viktig del i det hälsofrämjande arbetet och 

förskollärarna har en förståelse för att utemiljön är en bidragande faktor till god hälsa. I 

utemiljön finns det goda möjligheter till planerade aktiviteter, spontan lek och 

utmanande lekredskap. När förskollärarna försöker skapa en god innemiljö använder de 

sig av det material som finns och de visar en förståelse för att innemiljön påverkar 

hälsan både negativt och positivt. Förskollärarna har möblerat innemiljön på ett sätt som 

de anser är hälsosamt för barnen. Förskollärarna kopplar inne- och utemiljö till fysisk 

aktivitet och ser det som en stor hälsofrämjande faktor. Fysisk aktivitet gör att barn får 

möjlighet till att vara aktiva och de planerar och utför spontana aktiviteter som främjar 

en god hälsa.  

 

Finns det några risker med hälsofrämjande arbete i förskolan, i så fall vilka? 

De risker som förskollärarna uppfattar att det hälsofrämjande arbetet i förskolan kan 

medföra är till stor del att de tar föräldrarnas ansvar. Både när det gäller tandhygienen, 

kosten och att barnen är ute på förskolan. Föräldrarna kan ta för givet att förskollärarna 

sköter allt detta åt dem. Andra risker som förskollärarna upplever att de kan möta är att 

de själva talar om kosten som något negativt med barnen. Till exempel att man kan bli 

tjock av en viss kost eller att barnen inte skall ta mer av fet mat och istället äta sallad. 

Förskollärarna har goda intentioner när det kommer till det men kan uppleva att det är 

en risk då det blir för mycket prat om kost.  
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9. Diskussion  
När vi sammanställt resultatet har vi sett att förskollärarna svarar på syfte och 

frågeställningar. Först kommer en metoddiskussion där vi diskuterar vad vi skulle gjort 

annorlunda med vår studie och vi avslutar diskussionsavsnittet med en 

resultatdiskussion.  

9.1 Metoddiskussion 
Det vi hade gjort annorlunda skulle vara att intervjua fler förskollärare för att då 

fördjupa vårt resultat ännu mer. Genom den fenomenografiska ansatsen vill man hitta 

kvalitativt olika uppfattningar och om vi hade intervjuat fler förskollärare hade vi 

kanske fått fler uppfattningar än dem vi har fått. Det hade även varit intressant att 

intervjua föräldrar för att även få deras uppfattningar av fenomenet hälsofrämjande. Om 

vi hade intervjuat föräldrar hade vi kunnat se om det fanns något tydligare samarbete 

mellan föräldrar och förskola. Skiljer sig föräldrarnas uppfattningar om fenomenet 

hälsofrämjande från förskollärares? Hur påverkar detta barnen? Detta är frågor vi då 

hade kunnat ställa och kanske svara på.  

 

Vi anser att det hade varit intressant att se fenomenet hälsofrämjande ur ett 

barnperspektiv, alltså hur barn kan uppfatta betydelsen av att må bra. Om man hade 

intervjuat barn hade man kunnat se eventuella skillnader på barns uppfattningar och 

förskollärares uppfattningar. Det förskollärare påstår sig tro är bra för barn kanske inte 

alls överrensstämmer med vad barn själva anser är bra för dem. Detta är frågor vi bara 

spekulerar i och som vi inte kan svara på.  

Vi var båda bekanta med förskolorna och de förskollärare vi intervjuade sedan tidigare 

praktik. Vi har diskuterat om den insamlande empirin från intervjuerna kan ha påverkats 

av detta men vi tror dock att det är både positivt och negativt för studien. Positivt för att 

de känner sig trygga med oss men negativt för att de har känt oss sen en tid tillbaka och 

kunde formulera sina svar utifrån det de tror vi vill veta. Om vi hade gjort om studien 

hade vi valt att intervjua respondenter som vi inte känner.  
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9.2 Resultatdiskussion 
I denna del kommer vi diskutera vårt resultat. Vi kommer diskutera vårt resultat i 

jämförelse med tidigare forskning samt litteratur och då använda oss av våra 

frågeställningar som huvudrubriker.  

9.2.1 Hur uppfattar förskollärare begreppet hälsa? 

WHO (1948) definierar hälsa som ett tillstånd av psykiskt, fysiskt och socialt 

välbefinnande. Hälsa ses som en helhet, det är alltid hela hälsan som påverkas vid olika 

hälsofrämjande aktiviteter. Utifrån resultaten kan vi se att samtliga förskollärare 

uppfattar att hälsa är både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Ohlson (2011) menar att 

hälsa är när man mår bra och känner välbefinnande, alltså hälsa i kropp och själ. Ann-

Sofie talade mycket om hur viktigt det var att man skulle må bra i själen och att det är 

en stor del av en människas hälsa. Förskollärarna anser att en stor del i barnens 

välbefinnande är att de får känna sig trygga, få ett självförtroende och må bra 

tillsammans. Vi kopplar detta till Ohlsons (2011) tankar om att hälsa kan bero på hur 

man trivs med sin familj, i förskolan och på sin fritid. Vi kan se att förskollärarna har en 

bred syn på hälsa, en holistisk syn. Nordenfelt (1991) förklarar det holistiska synsättet 

som att man ser människan som en aktiv varelse i sociala relationer och att man har ett 

engagemang för sin hälsa. Detta hänger ihop med Anonovskys (1991) salutogena syn på 

hälsa, där hälsa ses som en helhet. Man ser på människan som frisk och att hälsan 

påverkas av sociala relationer, ekonomi eller religion. FN:s konvention (2006) för barns 

rättigheter menar att barnen ska ha rätt till fysisk, social, moralisk och psykologisk 

utveckling och barnen ska ha rätt till att få bästa uppnåeliga hälsa. Vidare handlar rätten 

till utveckling om att barnet ska få sina grundläggande behov tillfredsställda och dessa 

är rätten till kärlek, trygghet och ett stabilt och varaktigt förhållande till sina föräldrar. 

De skall tillfredsställas på ett sådant sätt att barnet är förberett för ett självständigt liv. 

Vi anser att förskollärarna uppfattar sig själva som en stor del av barns hälsa och 

välbefinnande och de ser vikten i att ge barn den omsorgen de behöver.    

 

Almvärn och Fäldt (2001) förklarar fysisk, psykisk och social hälsa. De menar att hälsa 

definieras på olika sätt men att vår hälsa bäst bevaras genom att vi får våra behov 

tillfredsställda. Förskollärarna har liksom Almvärn och Fäldt (2001) en bred syn på 

hälsa. Vi har en förståelse för att det är många olika kriterier som utgör hälsa och man 

behöver få dessa kriterier tillgodosedda för att uppnå en god hälsa. En konsekvens för 

vår studie var att förskollärarna kunde haft ett smalt synsätt på hälsa men vårt resultat 

visade att de inte hade det. 

9.2.2 Vilka möjligheter och begränsningar upplever förskollärare i det 
praktiska hälsofrämjande arbetet? 

De möjligheter förskollärarna kan uppleva i det hälsofrämjande arbete kan vara att barn 

har möjlighet till lugn och ro, att barn får chans att varva ner och vila. Lpfö 98/10 har 

som strävansmål att barn skall erbjudas en väl balanserad dagsrytm och miljö. Det bör 

ske genom omvårdnad, omsorg, vila och aktivitet för en balanserad vardag. Lisa och 

Ann-Sofie menar att lugn och ro är en stor hälsofrämjande faktor för en god hälsa då det 

leder till att barn blir mindre stressade och oroliga. Pernilla ser vikten av lugnet vid 

matsituationen, att ljudnivån är låg och att man då inte sitter och gapar och skriker på 

varandra. Bremberg och Eriksson (2010) menar att de olika beteenden som barn 

utvecklar under sin uppväxt har betydelse för hälsan under levnadsloppet. Vi anser att 
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de beteenden som barn kan utveckla som små har betydelse för dem i vuxen ålder. 

Exempelvis om barn har en orolig och stressig uppväxt kan det leda till psykisk ohälsa i 

vuxen ålder på samma gång som att buller skadar vår hörsel och koncentrationsförmåga. 

Då är det viktigt på förskolan att man förebygger dessa beteenden genom att 

förskollärarna ser de hälsofrämjande möjligheterna med förskolan. Guyer m.fl. (2009) 

visar genom deras studie att hälsofrämjande arbete i förskolan gynnar samhället när 

man förebygger ohälsa bland barn.  

 

Förskollärarna ser vikten i den dagliga föräldrakontakten och hur viktigt det är för det 

hälsofrämjande arbetet. Dock menar förskollärarna att de inte direkt involverar 

föräldrarna i det hälsofrämjande arbete. Enda gången föräldrarna blir delaktiga i arbetet 

är om ett visst barn behöver extra hjälp. Dwyer m.fl. (2008) har involverat föräldrarna i 

sin studie där de undersökte attityder och värderingar som föräldrarna och pedagoger 

har till fysisk aktivitet i förskolan. Deras slutsats var att utbilda föräldrar och pedagoger 

i det hälsofrämjande arbetet så att det blir ett samarbete dem emellan. Vi anser att det 

hade varit intressant för vår studie om förskollärarna hade involverat föräldrarna mer i 

det hälsofrämjande arbetet. Då hade vi kunnat se hur de samarbetar både när barnet är 

på förskolan och när det vistas hemma, samt hur det hade påverkat barnets hälsa.  

 

Förskollärarna lägger stor vikt vid de hälsofrämjande möjligheterna miljön erbjuder 

barn, både inomhus och utomhus. Lpfö 98/10 skriver att barn skall ges möjlighet till 

olika aktivteter under dagen och verksamheten skall ge barn utrymme till planering, 

fantasi och kreativitet i lek och lärande, både inomhus och utomhus. Förskollärarna 

menar att miljöerna som barn vistas i påverkar barns hälsa och att de ser stora 

möjligheter till att arbeta hälsofrämjande med miljöerna i verksamheten. Nordin-

Hultman (2009) beskriver hur barn och dess omgivning samspelar och att de påverkar 

varandra. Barns omgivning tolkar vi som hur miljön är utformad och sociala relationer 

på förskolan. Förskollärarna menar att omgivningen påverkar barns hälsa och att det är 

viktigt att organisera barns omgivning efter deras behov och intressen. Genom att 

förskollärarna utformar miljöerna kan barn på olika vis vara fysiskt aktiva. 

Förskollärarna anser att barn är naturligt fysiskt aktiva och att de inte behöver motivera 

dem till fysisk aktivitet. Men när de motiverar barn menar de att det är viktigt att vara 

positiv och engagerad i aktiviteten så att barn ser fysisk aktivitet som något roligt och 

positivt. De lägger även stor vikt vid att de själva ska deltaga i aktiviteter för att 

motivera barnen ännu mer.  

 

Brown m.fl. (2009) har gjort två studier i Amerika där de undersökte hur lärare kan 

uppmuntra barn till fysisk aktivitet i förskolan. De observerade att barn på förskolan 

inte frivilligt deltog i fysisk aktivitet och att barnen samtidigt ökar i vikt. Slutsatsen med 

studierna visade att det är viktigt att förskollärare har god kunskap om fysisk aktivitet så 

att de kan använda det på bästa sätt. Det är även viktigt att förskollärarna planerar fysisk 

aktivitet i verksamheten och motiverar barnen att delta i den på ett inspirerande sätt. 

Studierna visade att Amerikanska förskolor var i akut behov av planerad fysisk aktivitet. 

Vår studie visar att de förskollärare vi intervjuade anser att de inte behöver motivera 

barnen till fysisk aktivitet eftersom det är en naturlig del av barnet. De planerar fysisk 

aktivitet i verksamheten så gott de kan och de ser alltid till att barnen deltar i planerade 

aktiviteter. På samma gång som fysisk aktivitet faller sig naturligt för barnen är det även 

en naturlig del av förskollärarnas planering. Dwyers m.fl. (2008) studie visar att 
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respondenterna förstår värdet av fysisk aktivitet och att det är viktigt för barnen. 

Respondenterna i studien visade att de var medvetna om olika faktorer som underlättar 

fysisk aktivitet, några av dessa faktorer var barnens vilja till att vara aktiva och den 

gemenskap det medför. Förskollärarna i vår studie är medvetna om värdet med fysisk 

aktivitet och ser det som en naturlig del av verksamheten. De förstår också vikten av att 

fysisk aktivitet påverkar hälsan positivt.  

 

De begränsningar som förskollärarna uppfattar i det hälsofrämjande arbetet kan vara 

storleken på barngrupperna. De anser att de hela tiden får planera aktivteter utifrån hur 

stor barngruppen är och anpassa allt efter det. Förskollärarna upplever att de har många 

olika idéer med planering av miljö men att det oftast inte går igenom på grund av 

ekonomin. Sandra anser att planeringsmässigt skulle de kunna göra en hel del om 

ekonomin tillät. Vi kopplar detta till Bremberg och Eriksson (2010) som skriver att en 

anpassning mellan miljö och människa kan förbättra hälsan, men om miljön eller 

förskolläraren inte är tillräckligt stimulerande för barnet är det en nackdel. Exempelvis 

om barngruppen är för stor så blir miljön begränsad och det blir svårt att stimulera 

barnen. Förskollärarna uppfattar att miljön kan vara en begränsande faktor i det 

hälsofrämjande arbetet. De menar att det är viktigt att anpassa miljön efter barngruppen.   

Om utemiljöns storlek ses som begränsad av förskollärarna kan det leda till att 

förskollärarna slutar se möjligheterna med den miljö de förfogar över. Vi skrev att en 

konsekvens för vår studie kunde vara att förskollärarnas svar visade att de lät miljön bli 

dominerande i det hälsofrämjande arbetet men deras svar har inte visat det. Resultatet 

visade istället att förskollärarna samspelar med miljön och inte alls låter miljön bli 

dominerande i det hälsofrämjande arbetet. En annan begränsning förskollärarna 

upplevde med det hälsofrämjande arbetet var dem själva. De önskade att de var bättre 

på att komma på spontana aktiviteter när de vistades utomhus. Vi anser att det är 

intressant att förskollärarna har kommit till denna insikt då det gör dem medvetna om 

deras roll i det hälsofrämjande arbetet.  

9.2.3 Hur upplever förskollärare inne- och utemiljö som en hälsofrämjande 
faktor?  

Förskollärarna är överrens om att utemiljön är en stor bidragande faktor i det 

hälsofrämjande arbetet och de anser att vistelsen utomhus förebygger ohälsa. 

Förskollärarna upplever att det är bra att barnen får vara utomhus på förskolan då flera 

föräldrar antyder att barnen sällan är ute hemma. Förskollärarna anser att det är 

betydelsefullt att man gör utevistelsen till något roligt så att man får med sig barnen på 

olika aktiviteter. Detta leder till att barnen får vara aktiva och att träna sin kondition och 

motorik. Osnes m.fl. (2012) förknippar begreppet hälsa med motorik och de förklarar 

motorik som allt som har med rörelse att göra. Motorik handlar även om barnets 

motivation och hur den fysiska, sociala och psykiska miljön ser ut för barnet. 

Möjligheterna med utemiljön är stora anser förskollärarna. De har alla sett fördelar med 

sin utegård och de nämner cyklar, gungor, kullar, ruschkanor, kuperad terräng, 

hinderbanor och sandlådor som några exempel på barnens valmöjligheter till fysisk 

aktivitet. Våra observationer styrker förskollärarnas upplevelser med utegården då vi 

har observerat att utegårdarna är stora, de har kuperad terräng, det finns spring – och 

lekmöjligheter men även platser där barnen kan gunga, klättra eller gräva i sandlådan. 

Mårtensson (2004) har jämfört två olika utegårdar och sett skillnader i hur barnens 

aktiviteter ser ut beroende på hur de fysiska miljöerna ser ut. Hon har observerat en 
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mindre och en större gård och hon kom fram till att barnen var mer fysiskt aktiva på den 

stora utegården. Vi har inte observerat hur fysiskt aktiva barn är utan deras möjligheter 

till fysisk aktivitet på utegården. Vi kan genom våra observationer se att det finns 

mycket möjligheter till fysisk aktivitet för barn på utegårdarna.   

 

Langlo Jagtøien m.fl. (2000) menar att gården ska ge inspiration till olika aktiviteter 

som motiverar barnen till springlekar, bollekar, balans och hopplekar. Langlo Jagtøien 

och Grindberg (2000) menar att man ska skapa en miljö som inspirerar barnen till lek 

och att det är förskolans uppgift att planera och använda den miljö som de förfogar 

över. Observationerna visar att förskollärarna använder material utomhus som 

vanligtvis bara används inomhus och det visar på att de inspirerar barn till lek och att de 

använder den miljö de förfogar över. Annika menar att inomhusaktiviteter kan flyttas ut 

och att man måste se möjligheterna med utegården, allt går om man vill. Björklid 

(2005) ser på miljön som en inspirationskälla för barn och författaren menar att det är 

viktigt att barn får vara med och påverka planeringen av den fysiska miljön. Författaren 

menar vidare att miljön måste vara föränderlig då det är viktigt att anpassa miljön efter 

barns behov och intressen.  

 

Förskollärarna talar om att i innemiljön är det viktigt med lugn och ro därför har de 

planerat innemiljön så att barnen kan uppehålla sig med finmotoriska sysselsättningar. 

När förskollärarna försöker skapa en god innemiljö använder de sig av det material som 

finns och de visar en förståelse för att innemiljön påverkar hälsan både negativt och 

positivt. Förskollärarna har möblerat innemiljön på ett sätt som de anser är hälsosamt 

för barnen. Bremberg och Eriksson (2010) menar att miljön måste anpassas till 

människan för att förbättra hälsan. Lisa menar att man kan möblera om en avdelning tio 

gånger per termin då man gör det efter vad barnen är intresserade av just då. Detta leder 

till lugnare situationer och det gynnar också hälsan för både barn och vuxna. Lpfö 98/10 

har som strävansmål att barn ska ges möjlighet till olika aktiviteter under dagen och 

verksamheten ska ge barn utrymme till planering, fantasi och kreativitet i lek och 

lärande, både inomhus och utomhus. Barn ska även erbjudas en balanserad miljö. Våra 

observationer visar att förskolornas lokaler är väl planerade och de utnyttjar alla rum. Vi 

anser att miljön är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet och att förskollärare kan 

använda miljön och dess möjligheter som ett verktyg.  

 

Förskollärarna upplever också begränsningar med innemiljön då barngrupper kan vara 

för stora för lokalerna de vistas i. Det i sin tur leder till att det blir mycket spring och 

högljutt vilket gör att barnen inte kan utmanas fysiskt inomhus. Förskollärarna menar att 

det är i utemiljön barnen får vara fysiskt aktiva och inte inomhus. De menar att inomhus 

ska det vara lugn och ro för att undvika att barnen springer omkring och kan skada 

varandra. Våra observationer visar att det ofta är högljutt och rastlöst i barngruppen och 

det kan bero på att barnen inte får plats i den miljö som erbjuds. Samtliga förskollärare 

har ett speciellt rum inomhus som är till för mer fysisk aktivitet på förskolan. I dessa 

rum får barnen vara mer fysiskt aktiva och våra observationer styrker detta. 

  

Vårt resultat visar att förskollärarna inte hade gått någon utbildning för att skapa 

inspirerande miljöer där barnen får vara fysiskt aktiva. Dock har tre av de intervjuade 

förskollärarna gått en Reggio Emilia utbildning som bygger på att allt ska vara på barns 

nivå. Men förskollärarna uppfattar inte att de kan använda kunskapen från den kursen i 
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att skapa mer inspirerande miljöer där barn får vara fysiskt aktiva. Det hade varit 

intressant att se om förskollärarna hade haft en annan syn på miljön om de gått någon 

utbildning. Dwyers m.fl. (2008) studie visar att det är viktigt att utbilda förskollärare till 

att skapa säkra och inspirerande miljöer där barnen får vara aktiva. Vi tror dock att det 

är bra att de inte gått en utbildning då förskollärarna uppfattar hälsofrämjande arbete ur 

ett brett perspektiv. Om de gått en utbildning kanske de hade fått ett begränsat synsätt 

på miljö och hälsofrämjande arbete.  

9.2.4 Finns det några risker med hälsofrämjande arbete i förskolan, och i så 
fall vilka? 

De risker som förskollärarna upplever att det hälsofrämjande arbetet i förskolan kan 

medföra är till stor del att de tar föräldrarnas ansvar. Både när det gäller tandhygienen, 

kosten och att barnen vistas ute på förskolan. Föräldrarna kan ta för givet att 

förskollärarna sköter allt detta åt dem. Dwyer m.fl. (2008) gjorde en studie med syftet 

att undersöka de attityder och värderingar som föräldrar och pedagoger i förskolan hade 

till hälsofrämjande arbete med inriktning till fysisk aktivitet. Slutsatsen var att både 

föräldrar och pedagoger bör utbildas i det hälsofrämjande arbetet. Vi tolkar detta som 

att föräldrar och pedagoger ska samarbeta i det hälsofrämjande arbetet och vi anser att 

förskollärarna vi intervjuade borde involvera föräldrarna mer i det hälsofrämjande 

arbetet för att undanröja eventuella risker.  

 

Guyer m.fl. (2009) har studerat hur hälsofrämjande arbete i förskolan kan öka 

livslängden i samhället. De undersökte hur olika hälsorisker kan kosta samhället att 

förebygga och behandla. De menar att hälsorisker som fetma och psykisk ohälsa kan 

leda till kortare livslängd hos befolkningen. Författarna menar att barn inte är immuna 

mot psykiska problem och att det är viktigt att ha det i åtanke när man arbetar på 

förskola. Förskollärarna lägger stor vikt vid att barn ska må bra och de är väl medvetna 

om riskerna med ohälsa. Förskollärarna är medvetna om hur man talar med barn om 

kosten och att de inte bör göra det på ett negativt sätt. Till exempel att man kan bli tjock 

av en viss kost eller att barnen inte skall ta mer av fet mat och istället äta sallad. 

Förskollärarna har goda intentioner när det kommer till det men kan känna att det är en 

risk då det blir för mycket prat om kost.  

 

Något som förskollärarna inte diskuterade under intervjuerna var riskerna med teknik 

och mediernas påverkan på barns hälsa. Vår uppfattning är att människor i dagens 

samhälle blir mer bekväma och med bekvämt menar vi att bilåkandet ökar, man köper 

allt oftare snabbmat och barnen vistas mer inomhus framför tv eller dator. Trots att 

förskollärarna uppfattar hälsa ur ett brett perspektiv har de inte haft detta i åtanke vid 

intervjuerna. Guyer m.fl. (2009) menar att samhället bidrar till ökningen av kaloriintag 

och förminskad fysisk aktivitet. Detta genom att marknadsföringen av snabbmat har 

ökat och att likaså dator - och tv användningen har upptrappats. Dwyer m.fl. (2008) 

visar i sin studie att respondenterna menar att teknik och för mycket stillasittande 

stoppar barns vilja till att vara fysiskt aktiva. Det hade varit intressant att diskutera detta 

då vi anser att det är en stor del av barns liv och hälsa. Vi tror att anledningen till att 

förskollärarna inte talade om detta under intervjuerna var för att de möjligtvis inte äter 

snabbmat eller spelar dator på förskolan. Det kan även vara så att förskollärarna inte ser 

någon risk med det, dock är förskollärarna medvetna om dagens samhälle och hur det 
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påverkar barn. De vet vilka risker som påverkar hälsan och försöker åtgärda dessa i 

förskolan.  

9.2.3 Slutsats 

De erfarenheter vi gjort med studien är att förskollärares uppfattningar om 

hälsofrämjande arbete är lika och att det bara skiljer sig hur förskollärarna arbetar 

hälsofrämjande med tandborstning och kost. Vårt resultat är relevant för vår framtida 

yrkesroll eftersom det är viktigt att barn får en hälsosam grund att stå på tidigt i sitt liv 

och att förskollärare är medvetna om det. Vår uppfattning om hälsa liknar den 

uppfattning som de förskollärare vi intervjuade har och vi känner igen oss i resultatet. 

Vi tror att anledningen till att förskollärarna har en sådan uppfattning om hälsa och 

hälsofrämjande arbete är för att läroplanen för förskolan 98/10 inte har hälsofrämjande 

arbete som strävansmål. Om läroplanen för förskolan hade haft direkta mål för 

hälsofrämjande arbete hade kanske förskollärarnas uppfattning varit annorlunda. Men 

under studiens gång har vi insett att hälsofrämjande arbete går att få in i läroplanes alla 

strävansmål på olika sätt. Vi har valt ett strävansmål från Lpfö 98/10 för att förtydliga 

detta; Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda 

matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar (sid 10). Detta 

strävansmål kan barn uppnå med hjälp av sin kropp genom rörelselekar eller utevistelse 

och det ser vi som en del i det hälsofrämjande arbetet.  

 

Tidigare forskning visar att man ska arbeta hälsofrämjande med barn i förskolan för att 

främja hälsa på ett tidigt plan. Forskning visar att det är viktigt att ha kunskap om 

hälsofrämjande arbete och hur man använder sig av det i förskolan. Miljön spelar stor 

roll för barns hälsa och det finns forskning som visar detta.  

 

Det hade varit intressant att göra fler observationer om studien skulle genomföras en 

gång till för att se konkret hur förskollärarna arbetar hälsofrämjande i förskolan. Det 

hade även varit intressant att intervjua föräldrar för att få deras uppfattningar om 

förskolans roll i det hälsofrämjande arbetet. Barnperspektivet är också något som hade 

varit intressant att lyfta men på grund av tidsbegränsningar har vi valt att inte göra det. 

Vi anser att fortsatt forskning kring hälsofrämjande arbete borde göras i förskolan då 

forskningen generellt riktar in sig på skolbarn. Det skulle också vara intressant om 

forskningen riktar in sig på psykisk ohälsa bland barn då forskning visar att 

förskolebarn inte är immuna mot psykisk ohälsa.  

 

Studien visar att förskollärare uppfattar hälsofrämjande arbete ur ett brett perspektiv och 

det stärker våra erfarenheter kring detta. Vi kommer ta med oss de erfarenheter studien 

har gett oss i vår framtida yrkesroll och vi har utvecklat våra tankegångar i hur 

förskollärare uppfattar hälsofrämjande arbete som fenomen och vilka arbetssätt de 

använder sig av.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 Vad är hälsa för dig? 

 Hur arbetar ni praktiskt med hälsa? 

 Hur förebygger ni ohälsa? 

 Hur tror du att förskolan påverkar barnens hälsosituation? 

 Hur arbetar ni hälsofrämjande tillsammans med barnens föräldrar? 

 Vilka risker har du upplevt med hälsofrämjande arbete? 

 Har ni haft fysisk aktivitet i åtanke när ni möblerat förskolans lokaler? 

- Om ja, hur har ni resonerat då? 

- Om nej, varför inte? 

 

 Har ni haft fysisk aktivitet i åtanke när ni planerat förskolans utemiljö? 

- Om ja, hur har ni resonerat då? 

- Om nej, varför inte? 

 

 Hur motiverar ni barnen till fysisk aktivitet? 

 Har ni haft någon utbildning i att skapa inspirerande miljöer där barnen får vara 

fysisk aktiva?  

 



 

 

Bilaga 2 

Observationsprotokoll 
 

 Förskola 1 

 

Tidsomfattning: 2 h (1 h innemiljö och 1 h utemiljö) 

 

Aktörer:  

12 barn (1-5 år), 3 förskollärare.  

 

Hur ser miljön ut?  

-Innemiljön består av två stora avdelningar. Observation av en avdelning. Avdelningen 

har tre bord med stolar till. Det finns en läshörna med en stor soffa. Avdelningen har ett 

rum ”kuddrummet” för mer fysisk aktivitet och ett målarrum.  

 

-Utemiljön är stor, den har asfaltsvägar, en stor kulle med rutschkana, fyra gungor, en 

stor sandlåda, de har en bit skog med stockar, stenar och träd på gården.  Ett förråd fullt 

med leksaker och cyklar.  

 

Hur använde barnen och förskollärarna miljön? 

-Innemiljön: Barnen var uppdelade i de olika rummen under observation. Två barn var i 

målarrummet med en förskollärare. 6 barn var i kuddrummet med en förskollärare och 4 

barn satt vid ett bord och spelade spel med en förskollärare.  

 

-Utemiljön: Barnen cyklade omkring på asfaltsvägarna, de klättrade uppför kullen och 

åkte ner för rutschkanan. Några barn grävde i sandlådan och några gungade. 

Förskollärarna deltog aktivt i barnens aktiviteter.  

 

 Förskola 2 

 

Tidsomfattning: 2 h (1 h innemiljö och 1 h utemiljö) 

 

Aktörer:  

29 barn (1-5), 4 förskollärare.  

 

Hur ser miljön ut? 

- Innemiljön: Avdelningen är stor och är indelad i flera mindre rum. Ett stort rum i 

mitten (med bilmatta, klossar och en liten klätterställning med ruschkana till), ett 

vilorum (madrasser, kuddar och filtar), ett läsrum (en soffa och en fåtölj) och ett 

familjerum (ett mini kök, bord och stolar, dockor).  

 

- Utemiljön:  En stor och kuperad utegård. Det finns skogsområde, sand och asfalt. De 

har en stor slänt med en trappa som leder till en ruschkana. Fyra gungor, och en stor 

klätterställning. Ett förråd fullt med leksaker och cyklar.  

 



 

 

 

 

Hur använde barnen och förskollärarna miljön? 

-Innemiljön: Barnen är uppdelade efter åldrar och under denna timma hade en 

förskollärare rörelselekar med barnen i åldrarna 1-3 (10 st) i ett mindre rum. Fyra 

åringarna (10 barn) jobbade med ett projekt med två förskollärare. 5 åringarna (9 barn) 

lekte fritt med en förskollärare.  

 

-Utemiljön: Barnen (alla 29) lekte och aktiverade sig med allt som utemiljön erbjöd; 

gungning, sandlådegräv, cykling och spring och lek på slänten. Förskollärarna lekte 

aktivt med barnen.  

 

 Förskola 3 

 

Tidsomfattning: 2 h (1 h innemiljö och 1 h utemiljö) 

 

Aktörer:  

23 barn, 3 förskollärare 

 

Hur ser miljön ut?  

-Innemiljön består av tre mindre avdelningar. Observation av en avdelning. 

Avdelningen består av två stora rum och två mindre rum. Ett rum med bord och stolar, 

ett rum för läsning, målning och lek, ett familjerum och ett byggrum.  

 

-Utemiljön är stor, den har asfaltsvägar, en stor kulle med rutschkana, fyra gungor, en 

stor sandlåda, en stor klätterställning, mycket kuperad terräng och en snårskog längst 

med ena staketet. De har ett förråd fullt med leksaker och cyklar.   

 

Hur använde barnen och förskollärarna miljön? 

-Innemiljön: Barnen utnyttjade hela gården och lekte med allt som fanns till förfogande, 

alltså allt som fanns i förrådet. De cyklade, sprang omkring, klättrade och gungade.  

 

-Utemiljön: Barnen cyklade omkring på asfaltsvägarna, de klättrade uppför kullen och 

åkte ner för rutschkanan. Några barn grävde i sandlådan och några gungade. 

Förskollärarna deltog aktivt i barnens aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 

Hej 

Vi är två studenter som läser förskollärarprogrammet på högskolan i Skövde och skriver 

vår C-uppsats. Vi skall genomföra en studie som handlar om hur förskollärare arbetar 

hälsofrämjande i förskolan. Vi kommer intervjua några förskollärare enskilt på Er 

förskola under v 42 och det kommer ta ungefär 30 min/intervju. En av oss kommer delta 

under intervjun och vi önskar spela in intervjuerna och vi vill poängtera att Ni är 

anonyma, både som förskollärare och förskola. Vi försäkrar Er att allt insamlat material 

endast kommer användas i vår studie och att det insamlade materialet är konfidentiellt 

och kommer raderas när vi analyserat och sammanställt materialet. Att delta i studien är 

frivilligt och Ni kan när som helst avbryta deltagandet.  

Vid frågor hör gärna av Er till oss via e-mail: 

Vänliga hälsningar, 

 

Ida Rosengren ………….@hotmail.com 

Sanna Larsson …………..@hotmail.com 

mailto:ida_rosengren_@hotmail.com
mailto:sannalarsson57@hotmail.com

